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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 245/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o resultado do Concurso de Remoção nº 1/2020, publicado no DJE nº 3121, de
17/3/2020;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria TRE-MT nº 128/2020, que homologou o
Concurso de Remoção nº 1/2020;
CONSIDERANDO, por fim, o que consta do Processo SEI nº 00536.2020-8,
RESOLVE
Art. 1º Remover a servidora LIDIANE POMPEO BARROS, Analista Judiciário, Área Judiciária,
lotada no Cartório da 19ª Zona Eleitoral - Tangará da Serra, para o Cartório da 51ª Zona Eleitoral Cuiabá, concedendo-lhe 15 (quinze) dias de trânsito, a contar de 8/6/2020.
Art. 2º Dispensar a servidora citada no art. 1º da função comissionada de Assistente I (FC-1),
vinculada ao Cartório da 19ª Zona Eleitoral - Tangará da Serra, com efeitos a contar de 8/6/2020.
Art. 3º Remover o servidor ADRIANO MARTINS DE ANDRADE, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, lotado no Cartório da 32ª Zona Eleitoral - Cláudia, para o Cartório da 21ª Zona
Eleitoral - Lucas do Rio Verde, concedendo-lhe 20 (vinte) dias de trânsito, a contar de 1º/7/2020.
Art. 4º Dispensar o servidor citado no art. 3º da função comissionada de Assistente I (FC-1),
vinculada ao Cartório da 32ª Zona Eleitoral - Cláudia, com efeitos a contar de 1º/7/2020.
Art. 5º Remover o servidor JOSÉ MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, lotado no Cartório da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, para o Cartório da 32ª Zona
Eleitoral - Cláudia, concedendo-lhe 15 (quinze) dias de trânsito, a contar de 13/7/2020.
Art. 6º Dispensar o servidor citado no art. 5º da função comissionada de Chefe de Cartório (FC-6),
vinculada ao Cartório da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, com efeitos a contar de 13/7/2020.
Art. 7º As remoções previstas neste ato não ensejarão quaisquer indenizações decorrentes dos
deslocamentos.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 9 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 257/2020
Aprova o Plano de Retomada Gradual ao Trabalho Presencial da Justiça Eleitoral de Mato Grosso,
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XI e XLII do art. 19 do Regimento Interno deste
Tribunal,
CONSIDERANDO a Portaria TRE-MT nº 208/2020;
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CONSIDERANDO a Portaria TRE-MT nº 208/2020;
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico (SEI) nº 03274.2020-0,
RESOLVE
Art. 1º Aprovar o Plano de Retomada Gradual dos Serviços Presenciais da Justiça Eleitoral de
Mato Grosso (Anexo), apresentado pelo ora nominado Gabinete Extraordinário de Gestão
Integrada - COVID-19 (GAEGI).
Art. 2° Caberá ao Diretor-Geral, Presidente do GAEGI, designar os servidores que comporão as
equipes responsáveis pela apresentação dos planos de atuação, alusivos aos eixos temáticos
definidos no Plano de Retomada e consentâneos com suas diretrizes.
Parágrafo único. Os planos de atuação deverão ser entregues ao Presidente do GAEGI até o dia
19 de junho de 2020, para análise e aprovação.
Art. 3º A execução, monitoramento e acompanhamento do Plano de Retomada deverá ser
realizada até o dia 31 de dezembro de 2020, data passível de reavaliação.
Parágrafo único. A partir da aprovação dos planos de atuação de que trata o art. 2º, o GAECI
deverá apresentar ao Presidente do Tribunal, semanalmente, o boletim de acompanhamento do
Plano de Retomada.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2020
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso III, alínea "a", da Portaria nº 117, de 18 de abril de
2018,
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 03540.2020-0,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação do servidor Erisvaldo Pereira de Novais, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, na Seção de Seleção, Admissão e Avaliação da Secretaria de Gestão de Pessoas,
a partir de 15/06/2020.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0600170-10.2020.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução n° 2443, TRE-MT)
CONSULTA (11551) - PJE nº 0600170-10.2020.6.11.0000
Origem: SIGILOSO - SIGILOSO
RELATOR: Juiz de Direito 1 - Bruno D'Oliveira Marques
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RELATOR: Juiz de Direito 1 - Bruno D'Oliveira Marques
PARTES DO PROCESSO:
CONSULENTE: SIGILOSO Advogado do(a) CONSULENTE: FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES
PINHEIRO - MT27310/B
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 no dia 16/06/2020 às
09:00h na Sala virtual de sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art.
18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Informações:
1. As sessões são transmitidas ao vivo. Acompanhe por meio do endereço eletrônico: http://www.
tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/ao-vivo.
2. Pedidos de sustentação oral:
2.1. Os advogados interessados em sustentar oralmente suas razões devem requerer a inscrição
por meio do formulário eletrônico até 1 (uma) hora antes do início da sessão.
2.2. Instalar previamente o aplicativo "zoom.us" em um aparelho celular ou no computador.
2.3. Aguardar o recebimento do link pelo e-mail informado, para o acesso à sala de
videoconferência no dia e horário da sessão, que será realizada por meio do aplicativo "zoom.us".
Após, clique no link recebido e entre na sala virtual.
2.4. O advogado requerente deverá validar o pedido no dia da sessão, até 15 (quinze) minutos
antes do seu início, por meio do acesso à sala de videoconferência ou pelo e-mail: capj@tre-mt.jus.
br.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600377-43.2019.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte
resolução:
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0600377-43.2019.6.11.0000
ORIGEM: Nova Ubiratã - MATO GROSSO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
PARTES DO PROCESSO:
INTERESSADO: DILMAR DAL BOSCO ADVOGADO: ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA
ESPIGARES - OAB/MT21312/O ADVOGADO: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - OAB
/MT23572/A ADVOGADO: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - OAB/MT21393/O ADVOGADO:
ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/MT21518/O ADVOGADO: OMAR
KHALIL - OAB/MT11682/O ADVOGADO: JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - OAB/MT6605/O
ADVOGADO: WILLIAM KHALIL - OAB/MT6487/O ADVOGADO: LUCAS HENRIQUE MULLER
PIROVANI - OAB/MT19460/O INTERESSADO: MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA ADVOGADO:
DIEGO BIANCHINI - OAB/MT24656/O ADVOGADO: ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB
/MT7868/A ADVOGADO: OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB/MT6013/O INTERESSADO:
MUNICIPIO DE SORRISO ADVOGADO: ESLEN PARRON MENDES - OAB/MT17909/O
ADVOGADO: EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB/MT18159/O ADVOGADO: EVANDRO
GERALDO VOZNIAK - OAB/MT12979/O ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB
/MT15741/O ADVOGADO: ALEX SANDRO MONARIN - OAB/MT7874/B ADVOGADO: DANIEL
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/MT15741/O ADVOGADO: ALEX SANDRO MONARIN - OAB/MT7874/B ADVOGADO: DANIEL
HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB/MT12671/O
INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA ADVOGADO: JOAO CARNEIRO
BARROS NETO - OAB/MT15216/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RESOLUÇÃO N° 2469
Determina a realização de eleições para escolha dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador
do Município de Boa Esperança do Norte-MT.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe
confere o art. 30, inc. IV, do Código Eleitoral, bem ainda, o art. 18, inc. IX, da Resolução TRE-MT
n° 1.152/2012 (Regimento Interno),
CONSIDERANDO a edição da Lei Estadual n° 7.264/2000, que criou o Município de Boa
Esperança do Norte;
CONSIDERANDO o teor do art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
incluindo pela Emenda Constitucional n° 57/2008;
CONSIDERANDO a norma contida no art. 29, inc. I, da Constituição da República;
CONSIDERANDO o que consta do processo judicial eletrônico (PJe) n° 060037743.20190.6.11.0000;
RESOLVE
Art. 1° Determinar a adoção das medidas necessárias à realização da primeira eleição para os
cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador do Município de Boa Esperança do Norte, pertencente
à 43ª Zona Eleitoral, a ocorrer de forma simultânea com as demais eleições municipais.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidente e Corregedora Regional
Eleitoral, em substituição
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, Juiz-Membro
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA, Juiz-Membro
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES, Juiz-Membro
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, Juiz-Membro
Doutor YALE SABO MENDES, Juiz-Membro substituto

PROCESSO 0600241-12.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO N° 2471
Altera a área de atividade e a especialidade de cargos vagos do Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e dá outras providências.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que são
conferidas pelo artigo 18, IX, do seu Regimento Interno,
Considerando o disposto no artigo 7º da Resolução TSE n° 22.581, de 30/8/2007, que dispõe
sobre os critérios e procedimentos para ingresso e enquadramento dos servidores da Justiça
Eleitoral;

Considerando o que dispõe o artigo 1º da Resolução TRE-MT n° 1924, de 24/11/2016, que declara
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Considerando o que dispõe o artigo 1º da Resolução TRE-MT n° 1924, de 24/11/2016, que declara
em processo de extinção a Especialidade Digitação da Área de Atividade Apoio Especializado do
cargo efetivo de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do TRE-MT;
Considerando o que consta do PJE n° 0600241-12.2020.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Alterar a Área e a Especialidade do cargo vago da Carreira de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Especialidade Contabilidade, criado pela Lei n° 7.372/1985 e recebido em
redistribuição do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, conforme Portaria n° 63/2020,
publicada no DOU n° 103, de 01/06/2020, para o cargo de Técnico Judiciário, Área Apoio
Especializado, Especialidade Programação de Sistemas.
Art. 2º Alterar a Área e a Especialidade do cargo vago da Carreira de Analista Judiciário, Área
Apoio Especializado, Especialidade Taquigrafia, criado pela Lei n° 8.868/1994 e recebido em
redistribuição do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, conforme Portaria n° 62/2020,
publicada no DOU n° 103, de 01/06/2020, para o cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa.
Art. 3º Adotar como descrição sumária e específica das atribuições dos cargos resultantes das
alterações de que tratam os artigos 1º e 2º desta Resolução, aquelas definidas pela Resolução
TSE n° 20.761, de 19/12/2000.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Vice-Presidente e Corregedora Regional
Eleitoral, em substituição.
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR - Juiz-Membro.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA - Juiz-Membro.
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES - Juiz-Membro.
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - Juiz-Membro.
Doutor YALE SABO MENDES - Juiz-Membro substituto.

PROCESSO 0600012-52.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO N° 2470
Revoga a Resolução TRE-MT n° 2405 de 24.1.2020, que estabeleceu a renovação da eleição
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Lambari D Oeste - 52ª Zona Eleitoral, e
determina que o referido pleito eleitoral ocorra de forma indireta, a cargo do Poder Legislativo local.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), usando das atribuições que lhe confere o
art. 18, incs. IX e XVI, da Resolução TRE-MT n° 1.152/2012 (Regimento Interno),
CONSIDERANDO a tese jurisprudencial firmada por ocasião do julgamento do REspe n° 13925.2016.6.21.0154, que determina o imediato cumprimento das decisões que cassam o registro,
diploma ou mandato do candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral, tão logo haja o
esgotamento das instâncias ordinárias;
CONSIDERANDO o provimento do Recurso Eleitoral n° 34011.2016.611.0052, interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, que cassou os diplomas do Prefeito e do Vice-Prefeito do município de
Lambari D Oeste-MT e, consequentemente, determinou a realização de nova eleição;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução TSE n° 23.615, de 19 de março de 2020,
que autoriza os Tribunais Eleitorais a suspenderem eleições suplementares como medida para
preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, advogados, servidores e jurisdicionados em
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preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, advogados, servidores e jurisdicionados em
razão da Pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO o entendimento sedimentado pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
o princípio da razoabilidade recomenda que não sejam realizadas eleições diretas suplementares
em data próxima às eleições ordinárias municipais, pois recursos públicos seriam gastos para o
exercício de mandato de poucos meses. (Mandado de Segurança n° 23451, Relator(a) Min. Gilmar
Mendes, Publicação: DJE - 02/08/2016);
CONSIDERANDO o que consta do processo judicial eletrônico (PJe) n° 060001252.2020.6.11.0000;
RESOLVE
Art. 1º Revogar a Resolução TRE-MT n° 2405 de 24.1.2020, que estabeleceu a renovação da
eleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Lambari D Oeste.
Art. 2º Determinar que a renovação da eleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no
Município de Lambari D Oeste ocorra de forma indireta, a cargo do Poder Legislativo local.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Vice-Presidente e Corregedora Regional
Eleitoral, em substituição.
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR - Juiz-Membro.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA - Juiz-Membro.
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES - Juiz-Membro.
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - Juiz-Membro.
Doutor YALE SABO MENDES - Juiz-Membro substituto.

PROCESSO 0601221-27.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601221-27.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO ESTADUAL DE
MATO GROSSO ADVOGADO: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB/MT19825/O ADVOGADO:
CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - OAB/MT19856/O REQUERENTE: MEIRE ROSE DOS
ANJOS OLIVEIRA REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO DE VASCONCELOS MOTTA FISCAL
DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do partido e seus responsáveis para, querendo, manifestar-se acerca
das irregularidades e/ou impropriedades apontadas na MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA SEÇÃO
DE ANÁLISE E AUDITORIA DE CONTAS ELEITORAIS SAACE/CCIA/TRE/MT (ID 3284122),
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação, no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente
à irregularidade e/ou impropriedade apontada (art. 75, da Res. TSE nº 23.553/2017), nos termos
da parte final despacho (ID 3212122) abaixo transcrito.
" [...] Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, intime-se para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação,
vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75, da Res. TSE nº 23.553/2017).Após, manifeste-se o Ministério
Público Eleitoral no prazo de 2 (dois) dias.
Em seguida, voltem-me conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá (MT), 26 de maio de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cuiabá (MT), 26 de maio de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600019-29.2020.6.11.0005
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MUTUM MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600019-29.2020.6.11.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MUTUM MT
REQUERENTE: MARCELO AMADEU PRATEZI
Advogado do(a) REQUERENTE: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - MT8107/O
SENTENÇA
Trata-se de pedido apresentado pelos filiado MARCELO AMADEU PRATEZI, visando sua inclusão
na lista de filiados do Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Santa Rita do
Trivelato - MT, eis que se filiou ao referido partido, porém não consta da lista oficial de filiados.
Conforme vasta documentação trazida aos autos pelo requerente, constata-se que este de fato
cumpriu todas as exigências legais para a realização de sua filiação junto ao partido político com o
fito de se lançar candidato nas eleições de 2020, no entanto, conforme relatado pelo requerente e
certificado pela Chefe de Cartório (ID 1557697 e 1560371) por questões internas da Justiça
Eleitoral, relativas ao processamento do lote de RAE em que se encontrava o requerimento de
transferência de domicílio eleitoral do requerente, o partido político em questão viu-se
impossibilitado de efetuar o registro da filiação no Sistema FILIA.
Pelo exposto, conclui-se que o eleitor não pode ser prejudicado por fato que foge de sua esfera de
atuação.
A Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária e sobre o lançamento dos
dados no Sistema FILIA, prevê, em seu art. 16, o processamento de lista especial de filiação para
os casos em que por desídia ou má-fé, o partido político não tenha incluído determinado filiado.
Em análise do fato narrado na inicial, conclui-se que não houve desídia ou má-fé do partido, mas
sim problemas de ordem técnica afetos à esta Justiça Especializada, que não devem, de forma
alguma, prejudicar o requerente, motivo pelo qual entendo que a inclusão em lista especial,
alternativa apresentada na citada resolução para estes casos, deve ser aplicada ao caso em tela,
por medida de justiça.
Ressalte-se ainda que o presidente da comissão provisória do MDB, veio aos autos para confirmar
a existência da filiação em questão, bem como informar que já submeteu para processamento a
solicitação de inclusão em lista especial do requerente, parte que lhe toca, conforme o disposto no
art. 16, § 1º, da Resolução em comento (ID nº 1558060).
Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de inclusão em lista especial de filiação realizado por
MARCELO AMADEU PRATEZI, e, como o partido já realizou o cadastro da mesma no sistema
FILIA, determino que a Serventia do Cartório Eleitoral autorize o processamento da lista especial,
cumprindo o assinalado no art. 16, § 2º do citado normativo.
Publique-se, intime-se, cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Publique-se, intime-se, cumpra-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, o processamento da lista especial deverá ser dado ciência aos interessados.
Por fim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Mutum, 09 de junho de 2020.
Cássio Leite de Barros Netto
Juiz da 5ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600012-37.2020.6.11.0005
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MUTUM MT
EXECUÇÃO DA PENA (386) Nº 0600012-37.2020.6.11.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
MUTUM MT
EXEQUENTE: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MUTUM MT
EXECUTADO: ROBERTO RAMALHO
SENTENÇA
Vistos.
Conforme consta nos autos (documentos ID: 690516, 690877, 1371537 e 1371847), o executado
cumpriu integralmente a pena imposta nos autos físicos da ação penal nº 4-80.2018.6.11.0005, de
onde extraída a guia de execução penal ID 690509.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou, documento ID 1518301, pela extinção da punibilidade
em razão do cumprimento da pena.
Isto posto, declaro extinta a punibilidade de ROBERTO RAMALHO pelos fatos objeto destes autos.
P.R.I.C.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações e anotações devidas e, após, arquivemse os autos com as cautelas de praxe.
NOVA MUTUM, 8 de junho de 2020.
Cássio Leite de Barros Netto
Juiz da 5ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600011-52.2020.6.11.0005
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
MUTUM MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600011-52.2020.6.11.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
MUTUM MT
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo "PARTIDO SOLIDARIEDADE", diretório/comissão provisória municipal de Santa
Rita do Trivelato/MT, após ter suas contas referentes à arrecadação e gastos nas Eleições de 2018
julgadas não prestadas por sentença transitada em julgado.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Em 13.03.2020 foi facultado aos requerentes/responsáveis juntarem aos autos os instrumentos de
mandato, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (ID nº 670401).
Devidamente Intimados via DJE em 13.05.2020, os requerentes/responsáveis quedaram-se inertes
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Devidamente Intimados via DJE em 13.05.2020, os requerentes/responsáveis quedaram-se inertes
(ID nº 1395715).
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
Embora tenha sido facultado aos requerentes/responsáveis juntarem os instrumentos de
mandatos, constata-se que não foi cumprida a ordem judicial.
Conforme dispõe o art. 48, § 7º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é obrigatória a constituição de
advogado na prestação de contas.
Sem o instrumento de mandato, a petição inicial carece de um dos documentos indispensáveis à
propositura da ação.
Isto posto, com fulcro no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e
extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Nova Mutum, 08 de junho de 2020.
Cássio Leite de Barros Netto
Juíz da 5ª Zona Eleitoral

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600050-46.2020.6.11.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600050-46.2020.6.11.0006 / 006ª ZONA
ELEITORAL DE CÁCERES MT
REQUERENTE: LIDIA DE CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE: HUGO FRANCO DE MIRANDA - MT14935/O
INTIMAÇÃO: Após o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, cujo
relatório pode ser acessado nos próprios autos e, conforme me foi autorizado no ato de delegação
constante na Portaria nº 09/2016, INTIMO o prestador para manifestar-se em até três dias (art. 66
da Resolução 23.463/2015) sobre o parecer conclusivo id. n. 1596725.
Cáceres-MT, 10 de junho de 2020.
Iury da Costa e Faria
Chefe de Cartório

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600005-73.2019.6.11.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600005-73.2019.6.11.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
DIAMANTINO MT
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogados do(a) REPRESENTADO: RAQUEL MARCONDES - MT14214/O, RODRIGO SCHWAB
MATTOZO - MT5849/O
INTIMAÇÃO INTIMANDO: REPRESENTADO, na pessoa dos seus advogados acima indicados.
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INTIMAÇÃO INTIMANDO: REPRESENTADO, na pessoa dos seus advogados acima indicados.
FINALIDADE: INTIMAR o representado para, no prazo de dois dias, apresentar suas alegações
finais. Diamantino, 9 de junho de 2020. ADRIANO MEIRELES BORBA Chefe de Cartório

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600065-06.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600065-06.2020.6.11.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE
BARRA DO GARÇAS MT
REQUERENTE: JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO SALDANHA FARIAS - MT15512/O, JOSE
AMERICO - MT21256/O
SENTENÇA
Trata-se de pedido formulado por JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO - IE 0104 3052 1805, visando
a inclusão do registro de filiado em lista especial do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, do município de Barra do Garças/MT.
Conforme narrado na inicial, no dia 02/04/2020, o requerente decidiu filiar-se ao Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, de Barra do Garças/MT, considerando que pretende ser candidato
ao pleito deste ano. Ao retirar a certidão de filiação partidária no sistema da Justiça Eleitoral,
percebeu que permanecia na condição de não filiado ao partido, sendo assim procurou a direção
do partido sendo esclarecido que seu registro não foi incluso na lista interna, pois estavam com
uma intensa movimentação nos dias que antecederam o encerramento do prazo para o envio da
relação dos filiados à Justiça Eleitoral.
Requer que seja determinado a inscrição como filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, neste Município, corrigindo a falha administrativa da agremiação, para que possa concorrer
na Eleição que deste ano.
Intimado a prestar esclarecimentos, o Partido Político confirmou as informações do requerente,
informando que formalizaram a filiação de Joaquim Antônio Sobrinho no dia 02/04/2020. No
entanto, em virtude da intensa movimentação nos últimos dias para envio da relação dos filiados à
Justiça Eleitoral, o partido deixou de fazer o registro de filiação do requerente em sua lista interna,
no prazo estabelecido na Portaria 131/2020 do TSE (prazo: 04/04/2020).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou favorável ao pedido de inclusão em lista especial.
Não obstante o partido deva zelar pela regular e tempestiva submissão da lista de filiados interna o
que não ocorreu no caso em tela - o filiado que requereu sua filiação no momento oportuno não
pode ser prejudicado pela desídia do Partido.
Nesse sentido, dispõe o art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/95, bem como o art. 4º, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.117/09 que, nos casos de comprovada desídia ou má-fé por parte do Partido Político, é
cabível a determinação para que o partido envie outra lista contendo o nome do filiado que fez a
reclamação. Por essa razão, o deferimento do pedido é medida que claramente se impõe
Por todo o exposto, DETERMINO, a inclusão do registro de filiação de JOAQUIM ANTONIO
SOBRINHO, IE 0104 3052 1805, em lista especial ao Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, de Barra do Garças/MT, conforme previsto no artigo 11, §2º e artigo 12, inciso II, ambos da
resolução 23.596/2019, vez que já houve submissão de lista para processamento especial,
aguardando tão somente autorização.
Publique-se, intime-se, cumpra-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, o processamento da lista especial deverá ser dado ciência aos interessados.
Por fim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Barra do Garças(MT), 9 de junho de 2020.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral em Substituição

PROCESSO 0600064-21.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600064-21.2020.6.11.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE
BARRA DO GARÇAS MT
REQUERENTE: VILMA MOREIRA DUARTE HERCULINO
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO SALDANHA FARIAS - MT15512/O, JOSE
AMERICO - MT21256/O
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de manutenção de filiação partidária formulado pela eleitora Vilma Moreira
Duarte Herculin, inscrição eleitoral n. 0171 2973 1872, junto ao Partido da Social Democracia
Brasileira PSDB, de Barra do Garças/MT.
Alega a requerente ter se filiado ao PSDB, e ter sido surpreendida com a filiação ao PSL, razão
pela qual pugnou que fosse mantida a filiação mais antiga, em que pese a previsão do artigo 22 da
Resolução n. 23.590/2019 do TSE.
Devidamente instado a se manifestar, o Diretório Municipal do PSDB de Barra do Garças/MT,
informou que a requerente manifestou interesse em se filiar ao partido, preenchendo a respectiva
ficha de filiação. Alegou não ter sido possível concluir o procedimento, pois, após vencido o
período de submissão da lista interna do partido, ao conferir a filiação, se constatou que a
requerente estava filiada ao PSL.
Apesar de devidamente intimado (certidão de ID 1318490), o Diretório Municipal do Partido PSL
quedou-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do requerimento
Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido
Nos termos do artigo 21, inciso V, da Resolução n. 23.596/2019 do TSE, uma das hipóteses de
cancelamento imediato da filiação é a filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o
fato ao juiz da respectiva zona eleitoral .
No entanto, em que pese a previsão esculpida no artigo 21 da resolução acima, o artigo 22 diz que
Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente [grifo nosso], devendo as
demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta
resolução .
Assim, em tese, a última filiação, de legítima fosse, deveria ser mantida, in casu, junto ao Partido
Social Liberal - PSL. No entanto, além da alegação da requerente quanto a inexistência da referida
filiação, o partido também também permaneceu silente quanto ao tema, embora regularmente
intimado. Por essa razão, a manutenção da filiação da Eleitora junto ao Partido da Social
Democracia Brasileira PSDB, de Barra do Garças/MT, é medida que se impõe.
Ainda nesta esteira, o Ministério Público Eleitoral observou, da análise dos autos, a possibilidade
de fraude, ante a inércia do representante legal do PSL se manifestar quanto a duplicidade
detectada.

Diante de todo o exposto, DETERMINO a regularização da filiação partidária de VILMA MOREIRA
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Diante de todo o exposto, DETERMINO a regularização da filiação partidária de VILMA MOREIRA
DUARTE HERCULIN, inscrição eleitoral n. 0171 2973 1872, junto ao Partido da Social Democracia
Brasileira PSDB, de Barra do Garças/MT, tornando sem efeito a filiação ao Partido da Social Social
Liberal PSL, de Barra do Garças/MT.
Por oportuno, remeta-se cópia integral dos presentes autos para eventual apuração de crime
eleitoral por parte do Diretório Municipal do Partido Social Liberal de Barra do Garças/MT.
Publique-se, intime-se, cumpra-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Por fim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Barra do Garças(MT), 9 de junho de 2020.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral em Substituição

PROCESSO 0600063-36.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
DESPACHO
As varas cíveis do Fórum da Comarca de Barra do Garças ainda não possuem o sistema de
Processo Judicial Eletrônico implantado, de forma a possibilitar o envio destes autos virtuais por
sistema, portanto, indefiro o pedido de remessa dos autos à Justiça Competente, postulado pelo
impetrante.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Barra do Garças, 09 de junho de 2020.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral em substituição legal

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600028-73.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600028-73.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO ALVES DE BRITO
REQUERIDO: LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO, PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de informação, do requerimento recepcionado por e-mail da 010ª Zona Eleitoral, com
pedido de Filiação Partidária em Lista Especial, de ANTONIO ROBERTO ALVES DE BRITO,
devidamente qualificada na inicial.
Com fulcro no art. 19, §2º, Lei n. 9.096 de 1995, pede a sua Filiação ao Diretório Municipal do
partido REPUBLICANOS de Rondonópolis-MT.
Colecionados os pedidos e informações partidárias, foi determinada a intimação do partido, que
tempestivamente manifestou favorável, ID 1276369, à filiação do requerente.
Instado a manifestar, o douto Promotor de Justiça Eleitoral, nada opôs ao pedido do requerente.
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Instado a manifestar, o douto Promotor de Justiça Eleitoral, nada opôs ao pedido do requerente.
É o breve relatório, decido.
Amparado, pelo que dispõe a Lei nº 9.096/1995 Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 19, § 2º que
versa:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo". (grifo nosso)
A pretensão, é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação
partidária, onde institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de
dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, estabeleceu, em seu art.
16, que:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao juízo do domicílio
eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do cartório eleitoral deverá
acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução deverá ser autuado na classe
processual Filiação Partidária (FP).
Isto posto, não houve qualquer tipo de contestação por parte do partido político Requerido e
nenhum elemento que contrarie as razões apresentadas no pedido inicial.
Assim, DETERMINO, sob pena de desobediência, ao Presidente do Partido, LUIZ FERNANDO
HOMEM DE CARVALHO, que realize, no prazo de 3 dias "corridos", a inclusão da requerente,
ANTONIO ROBERTO ALVES DE BRITO, com seus dados pessoais, na Lista interna de Filiados,
no Sistema FILIA, referente ao Diretório Municipal do partido REPUBLICANOS de RondonópolisMT, nos termos do art. 19, §2º, Lei 9.096/1995.
Verificada inclusão, proceda-se, o Cartório Eleitoral, o registro e autorização de processamento em
Lista Especial no Sistema de Filiações Partidárias para a efetivação desta decisão.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos,
procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se o Requerente pelo mesmo meio utilizado para encaminhar o pedido inicial e o partido
Requerido.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 10ª Zona

PROCESSO 0600029-58.2020.6.11.0010
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PROCESSO 0600029-58.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600029-58.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: KATIA FARES DIB
REQUERIDO: LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO, PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
SENTENÇA Vistos e examinados. Trata-se de informação, do requerimento recepcionado por email da 010ª Zona Eleitoral, com pedido de Filiação Partidária em Lista Especial, de KATIA FARES
DIB, devidamente qualificada na inicial. Com fulcro no art. 19, §2º, Lei n. 9.096 de 1995, pede a
sua Filiação ao Diretório Municipal do partido REPUBLICANOS de Rondonópolis-MT.
Colecionados os pedidos e informações partidárias, foi determinada a intimação do partido por email, que tempestivamente manifestou favorável, ID 1276351, a filiação da requerente. Instado a
manifestar, o douto Promotor de Justiça Eleitoral, nada opôs ao pedido da requerente. É o breve
relatório, decido. Amparada, pelo que dispõe a Lei nº 9.096/1995 Lei dos Partidos Políticos, em
seu art. 19, § 2º que versa:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo". (grifo nosso)
A pretensão, é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação
partidária, onde institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de
dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, estabeleceu, em seu art.
16, que:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao juízo do domicílio
eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do cartório eleitoral deverá
acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução deverá ser autuado na classe
processual Filiação Partidária (FP).
Isto posto, não houve qualquer tipo de contestação por parte do partido político Requerido e
nenhum elemento que contrarie as razões apresentadas no pedido inicial.
Assim, DETERMINO, sob pena de desobediência, ao Presidente do Partido, LUIZ FERNANDO
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Assim, DETERMINO, sob pena de desobediência, ao Presidente do Partido, LUIZ FERNANDO
HOMEM DE CARVALHO, que realize, no prazo de 3 dias "corridos", a inclusão da requerente,
KATIA FARES DIB, com seus dados pessoais, na Lista interna de Filiados, no Sistema FILIA,
referente ao Diretório Municipal do partido REPUBLICANOS de Rondonópolis-MT, nos termos do
art. 19, §2º, Lei 9.096/1995.
Verificada inclusão, proceda-se o Cartório Eleitoral o registro e autorização de processamento em
Lista Especial no Sistema de Filiações Partidárias para a efetivação desta decisão.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos,
procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se o Requerente pelo mesmo meio utilizado para encaminhar o pedido inicial e o partido
Requerido.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz da 10ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600027-88.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600027-88.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: UILSON FREITAS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIANA DA SILVA MENEZES - MT26720/O
INTERESSADO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO:
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DE
RONDONOPOLIS - MT, PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE RONDONOPOLIS - MT - COMISSAO
PROVISORIA
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de pedido de Filiação Partidária, em Lista Especial, de UILSON FREITAS DOS SANTOS
devidamente qualificada na inicial. aduz, que teve sua filiação partidária trocada de partido sem
seu conhecimento, tendo inclusive juntado Declaração, com firma reconhecida em cartório, onde
afirma nunca ter filiado ao partido PSL, conforme narrativa do documento de ID 1046525.
Com fulcro no art. 19, §2º, Lei n. 9.096 de 1995, pede a sua Filiação ao Diretório Municipal do
partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Rondonópolis-MT.
Colecionados os pedidos e informações partidárias, foi determinada a intimação do partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB e ao PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL,
ambos de Rondonópolis-MT por e-mail, cumprindo despacho em ID 1231634.
Tempestivamente, juntou-se a manifestação de prosseguimento do feito, pelo partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, em ID 1299363.
Quanto ao PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, trouxe aos autos no ID 1316486, "Que revendo os
arquivos não foi encontrada nenhuma ficha de filiação assinada, desta feita desconhecendo a
filiação partidária no PSL do Sr. UILSON FREITAS DOS SANTOS", e por fim, é favorável à
desfiliação do Requerente.
Instado a manifestar, o douto Promotor de Justiça Eleitoral, opinou pelo deferimento da Filiação ao
Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB e posterior investigação criminal.
É o breve relatório, decido.
Amparada, pelo que dispõe a Lei nº 9.096/1995 ¿ Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 19, § 2º
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Amparada, pelo que dispõe a Lei nº 9.096/1995 ¿ Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 19, § 2º
que versa:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo". (grifo nosso)
A pretensão, é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação
partidária, onde institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de
dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências.
Isto posto, quanto a permanência do Requerido nas Fileiras do MDB, não houve qualquer tipo de
contestação.
Entretanto, compulsando-se os autos, verifico que o caso em tela, é de reversão de filiação, haja
vista que o Requerente foi filiado por um partido político sem a sua autorização, com data de
filiação recente, o que levou ao cancelamento da filiação anterior, que ele autorizou e desejava
permanecer filiado.
Assim, DETERMINO, aos Técnicos do Cartório Eleitoral, que proceda o cancelamento, da recente
filiação ao Partido Social Liberal - PSL e reative a filiação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB de Rondonópolis-MT. com fundamento na Resolução TSE 23.596 de 2019
em seu artigo 25.
Quanto a pressuposta filiação fraudulenta, a Resolução TSE 23.596 de 2019 em seu artigo 23
parágrafo 7º expõe:
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de
filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as
providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.
Acolho manifestação do Parquet, intime-se à autoridade policial, para as providências cabíveis,
quanto a denúncia de filiação fraudulenta, apontada na exordial.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos,
procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Intimem-se o Requerente pelo mesmo meio utilizado para encaminhar o pedido inicial e o partido
Requerido.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 10ª Zona

PROCESSO 0600024-36.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600024-36.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
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FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600024-36.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: WENDELL DE SOUZA GIROTTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - MT25598/O
INTERESSADO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
SENTENÇA
Trata de petição interposta pelo patrono do PARTIDO DOS TRABALHADORES, em que requer a
filiação dos eleitores identificados na exordial e a transferência de domicílio eleitoral.
A desfiliação e filiação partidária, é regimentada pela Resolução do TSE nº 23.956 de 2019, em
que instituiu o Sistema o Sistema de Filiação Partidária (FILIA) e disciplinou o encaminhamento de
dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências.
Apesar da Resolução supra citada, em seu artigo 11º, comandar a submissão da lista de filiados à
Justiça Eleitoral, a Portaria do TSE nº 131 de 2020, no artigo 1º e parágrafo único, autorizou o
processamento da lista interna do partido, sem a necessidade de submissão pelo mesmo.
Certificou-se nos autos, pelo ID 1466996, que os eleitores informados, foram devidamente filiados
ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, e que a transferência de domicílio eleitoral foi atendida.
É a síntese necessária. Decido.
A agremiação partidária agiu com cautela e zelo, ao peticionar a submissão da lista de novos
filiados à Justiça Eleitoral, entretanto, tal prática é desnecessária em razão da Portaria do TSE 131
de 2020, fato é que o novo Sistema de Filiação Partidária - FILIA, na data de processamento, fez a
submissão automática da lista interna do partido e seu respectivo processamento, resultando na
efetivação das filiações solicitadas.
Isto posto, DETERMINO a intimação do Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES
de Rondonópolis, quanto ao objeto do presente requerimento, na pessoa de seu Advogado.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz da 010ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600026-06.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600026-06.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: CARLOS BISPO
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIANA DA SILVA MENEZES - MT26720/O
INTERESSADO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO:
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DE
RONDONOPOLIS - MT, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS DO
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, VALDENIR LUIZ PEREIRA, THIAGO ALEXANDRE
RODRIGUES DA SILVA
SENTENÇA
Vistos e examinados.

Trata-se de pedido de Filiação Partidária, em Lista Especial, de CARLOS BISPO devidamente
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Trata-se de pedido de Filiação Partidária, em Lista Especial, de CARLOS BISPO devidamente
qualificada na inicial. aduz, que foi "surpreendido por uma filiação partidária desconhecida" ao
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, tendo inclusive juntado Declaração, com firma
reconhecida em cartório, onde afirma "nunca filiei ao partido PMB", Documento de ID 1046387.
Com fulcro no art. 19, §2º, Lei n. 9.096 de 1995, pede a sua Filiação ao Diretório Municipal do
partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Rondonópolis-MT.
Colecionados os pedidos e informações partidárias, foi determinada a intimação do partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB e ao PARTIDO DA MULHER BRASILEITA PMB, ambos de Rondonópolis-MT por e-mail, conforme despacho em ID 1224416.
Tempestivamente, juntou-se a manifestação favorável, ao que se requer, pelo partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, em ID 1299360.
Quanto ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, se manteve silente, mesmo após
confirmação de recebimento da intimação por e-mail, como se vê no ID 1490722.
Instado a manifestar, o douto Promotor de Justiça Eleitoral, opinou pelo deferimento da Filiação ao
Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB e posterior investigação criminal.
É o breve relatório, decido.
Amparada, pelo que dispõe a Lei nº 9.096/1995 Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 19, § 2º que
versa:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo". (grifo nosso)
A pretensão, é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação
partidária, onde institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de
dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, estabeleceu, em seu art.
16, que:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao juízo do domicílio
eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do cartório eleitoral deverá
acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução deverá ser autuado na classe
processual Filiação Partidária (FP).
Isto posto, não houve qualquer tipo de contestação por parte do partido político requerido e
nenhum elemento que contrarie as razões apresentadas no pedido inicial.

Assim, DETERMINO, sob pena de desobediência, ao Presidente do Partido, THIAGO
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Assim, DETERMINO, sob pena de desobediência, ao Presidente do Partido, THIAGO
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, que realize, no prazo de 3 dias "corridos", a inclusão do
requerente, CARLOS BISPO, com seus dados pessoais, na Lista interna de Filiados, no Sistema
FILIA, referente ao Diretório Municipal do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB de Rondonópolis-MT, nos termos do art. 19, §2º, Lei 9.096/1995.
Quanto a pressuposta filiação fraudulenta, a Resolução TSE 23.596 de 2019 em seu artigo 23
parágrafo 7º expõe:
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de
filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as
providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.
Acolho manifestação do Parquet, intime-se à autoridade policial, para as providências cabíveis,
quanto a denúncia de filiação fraudulenta, apontada na exordial.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro e autorização de processamento em Lista Especial no
Sistema de Filiações Partidárias para a efetivação desta decisão.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, arquivem-se os autos,
procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Intimem-se o Requerente pelo mesmo meio utilizado para encaminhar o pedido inicial e o partido
Requerido.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 10ª Zona .

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600007-91.2020.6.11.0012 /
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
EDITAL N. 09/2020
RECEBIMENTO DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019
Fernanda da Silva Rondon, Técnica Judiciária, por delegação do Excelentíssimo Senhor André
Barbosa Guanaes Simões, Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, (Ato delegatório Portaria n. 04/2014 -12ª ZE).
TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546, de 18 de dezembro de
2017, a abertura do prazo de 3 (três) dias, para que qualquer interessado possa impugnar
declaração de ausência de movimentação de recursos - que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período - quanto aos Diretórios/Comissões Municipais e seus
responsáveis dos partidos políticos a seguir arrolado:
Município de Campo Verde/MT:
PARTIDO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PODEMOS - PODE

MARCELO DICKHUBER FURTADO

EDISON MARX

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse
publicado o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso - DJE.
Dado e passado nesta cidade de Campo Verde/MT.
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Dado e passado nesta cidade de Campo Verde/MT.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

SENTENÇAS
AUTOS RSE Nº 0600003-54.2020.6.11.0012
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ELEITOR (12559)
INTERESSADO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
INTERESSADOS: LEONOR GERMANO DE OLIVEIRA BRITO, ALICE PENA DORN,
FLORESBELA AGUIAR DE FREITAS,LUIZ ANTONIO ZANOLIN, VALDEVINO DE SOUZA
RODRIGUES, MARIA LOURDES AULER KERN MULLER, APARECIDO ELIAS CALDEIRA, CIRO
PASCHE, HELIDA BENEDITA MOREIRA PACHECO, VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO,
MARIA FERREIRA GANDES, AUZENIR DA SILVA ARAUJO, MARIA AUXILIADORA NUNES
SANTOS
SENTENÇA
Cuidam os presentes autos de procedimento administrativo para verificação da regularização das
anotações de ASE 230 - nos cadastros dos eleitores, conforme Orientação CRE/MT n 02/2019 e
Provimento n. 008/2019, ante a possibilidade de possíveis incorreções no registro da Prestação de
Contas dos candidatos, julgadas como não prestadas.
O Cartório Eleitoral juntou relatório encaminhado pela Corregedoria contendo os eleitores com
ASE 230 ativo (ID nº 370960) e relatórios do Sistema SADP comprovando a existência de
processo de prestação de contas e/ou petição visando regularizar a situação.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se pela regularização da situação
eleitoral nos moldes apontados na informação (ID n. 403026).
É o sucinto relatório. Decido.
Cumpre destacar que o procedimento sob análise visa cumprir as determinações do artigo 1º do
Provimento CRE/MT n. 008/2019 a fim de verificar se as contas foram apresentadas e estão aptas
a afastar a ausência de quitação eleitoral.
Nos termos da legislação vigente, o candidato que tiver contas julgadas não prestadas em razão
de omissão na apresentação, após o trânsito em julgado da decisão, poderá requerer a
regularização de sua inscrição para evitar o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral. A
apresentação tardia da prestação de contas somente implicará na regularização do cadastro
eleitoral após o término da legislatura (permanecendo sem quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu ou enquanto perdurar a omissão).
Ante o exposto e verificada a existência de diversas inconsistências passíveis de regularização,
DETERMINO:
I- Seja consignado o Código ASE 272 motivo/forma 1 (Apresentação de contas/tempestiva) no
cadastro dos eleitores: ALICE PENA DORN (inscrição eleitoral 20084581872), JUREMA ANAIR
SIEPMANN ACHERER (inscrição eleitoral 2794511899), HÉLIDA BENEDITA MOREIRA
PACHECO HUBNER (inscrição eleitoral 15099131805) e AUZENIR DA SILVA ARAÚJO MARTINS
(inscrição eleitoral 17654931899);
II - Seja consignado do Código ASE 272, motivo/forma 2 (Apresentação de Contas/extemporânea)
para os eleitores: LUIZ ANTONIO ZANOLIN (inscrição eleitoral n.17665451805) e LEONOR
GERMANO DE OLIVEIRA BRITO (inscrição eletioral n 10519751805);
III - Retificação no cadastro da eleitora VERA LÚCIA COSTA DO NASCIMENTO - inscrição
eleitoral 74762140612, fazendo constar a omissão da prestação de contas (ASE 230 - motivo 5 não prestadas) referente às eleições 2016;
IV- Retificação no cadastro dos eleitores VALDEVINO DE SOUZA RODRIGUES (inscrição eleitoral
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IV- Retificação no cadastro dos eleitores VALDEVINO DE SOUZA RODRIGUES (inscrição eleitoral
285402348), MARIA LOURDES AULER KERN MULLER (inscrição eleitoral 2796701880), CIRO
PASCHE (inscrição eleitoral 27623730442), VERA LÚCIA COSTA DO NASCIMENTO - inscrição
eleitoral 74762140612, MARIA FERREIRA GANDES LIMA (inscrição eleitoral 4146181821) e
MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS (inscrição eleitoral 10260151830) do ASE 230 - motivo 1
(não prestação - mandato de 4 anos) para ASE 230 - motivo 3 (desaprovação - mandato 4 anos).
V - Manutenção do ASE 230 - motivo 1 para os eleitores LEVI MOROZ, JOSE RODRIGUES DA
SILVA, ANTONIO AIRO BONETTI, LUIZ CARLOS BARUFO, MARCOS ALVES DE OLIVEIRA,
MARCELO GARCIA RODRIGUES DE MOURA, VALDIRENE ALVES DOS SANTOS SILVA,
BENJAMIN GONÇALVES DA SILVA, PAULO RODRIGUES GALVÃO, NEURI SUHRE, ANILO
KUHN, JOSCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA, BENEDITO CORREIA, HELIOMAR GONÇALVES
FRANKLIN, FABIO DOS SANTOS SOUZA e BASILAN DOS PASSOS RODRIGUES ALVES, em
virtude da não apresentação de contas até a presente data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Procedam-se as anotações do cadastro.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 0600009-61.2020.6.11.0012 DPI
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES
Vistos.
Trata-se de procedimento que objetiva apurar duplicidade de inscrições atribuídas aos eleitores
pertencentes à 12ª Zona Eleitoral identificados no batimento realizado em 22 de maio de 2020.
Recebida a informação de Duplicidade, foram juntadas as cópias das informações constantes no
Cadastro Nacional de Eleitores, Sistema ELO, referentes aos eleitores envolvidos.
Informação da chefe de cartório (ID 1316952).
Expedido o Edital e publicado no DJE.
É o breve relatório.
Decido.
O artigo 37, caput, inciso II, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, preconiza
que, uma vez recebida a comunicação de coincidência, a autoridade judiciária deverá, de ofício e
imediatamente, determinar a regularização da inscrição do eleitor que não possuir outra inscrição
liberada, independentemente de requerimento, desde que constatado que o grupo é formado por
pessoas distintas.
Consta dos autos informação da Chefe de Cartório afirmando que as inscrições apontadas na
comunicação do batimento pertencem aos mesmos eleitores, vejamos:
1 - DUPLICIDADE: 1DBR2002733427
WESLEM COSTA DO VALE, inscrição Nº: 078116781139 ZONA 40/ MA e WESLEM COSTA DO
VALE, inscrição Nº 037823281805 ZONA 12/MT, filiação FRANCISCO CABRAL DO VALE e
MARIA COSTA DO VALE, nascido em 04/09/2001, naturalidade TUTÓIA-MA.
Da análise dos documentos e informações constantes dos autos, infere-se que as inscrições sub
judice realmente pertencem ao mesmo eleitor e que a segunda foi realizada por equívoco do
serviço eleitoral ao aceitar o formulário título net (operação de ALISTAMENTO), quando o eleitor já
possuía título eleitoral. Portanto, considerando que os dados do cadastro eleitoral foram
importados pela Receita Federal, deve ser cancelada a inscrição mais recente, visto que os dados
do seu CPF já estão vinculados à inscrição mais antiga, determino o cancelamento da inscrição
mais recente, n.º 037823281805, e a regularização da inscrição 078116781139, que contém os
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mais recente, n.º 037823281805, e a regularização da inscrição 078116781139, que contém os
dados biométricos do eleitor, nos termos do inciso VI do caput do art. 37 c/c inciso V do art. 40,
ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
2 - DUPLICIDADE: 1DMT2002733254
MARIA FERNANDES DE MENDONÇA, inscrição Nº 026809521848 ZONA 12/MT, MARIA
FERNANDES DE MENDONÇA, inscrição Nº 026800621848 ZONA 12/MT, filiação JOÃO SOARES
DE MENDONÇA e DEILDA FERNANDES DE MENDONÇA, nascida em 16/04/1987 natural de
Nova Brasilândia/MT.
Da análise dos documentos e informações, infere-se que as inscrições realmente pertencem à
mesma eleitora e que a segunda, realizada pelo formulário título net na data de 06.05.2020, foi
realizada com divergência nos dados constantes do cadastro eleitoral, gerando um novo título.
Portanto, considerando que os dados do cadastro eleitoral foram importados pela Receita Federal,
deve ser cancelada a inscrição mais recente, visto que os dados do seu CPF já estão vinculados à
inscrição mais antiga, e ainda, com a qual a eleitora já exerceu o voto, determino o cancelamento
da inscrição mais recente, n.º 026800621848, e a regularização da inscrição 026809521848, que
contém os dados biométricos da eleitora, nos termos do inciso VI do caput do art. 37 c/c inciso V
do art. 40, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
3. DUPLICIDADE: 1DMT2002733546
JHONANTAN VITAL DA SILVA, inscrição nº 037823261848 ZONA 12/MT, JHONANTAN VITAL DA
SILVA, inscrição nº 037823271821, ZONA 12/MT Filiação NILTON CESAR VITAL e ADRIANE
RODRIGUES DA SILVA, nascido em 14/08/2003, natural de Santa Terezinha/MT.
Consoante se depreende do documento RAE preenchido (Requerimento Título Net - ID 1282074),
a princípio, verifica-se que as inscrições eleitorais pertencem ao mesmo eleitor, notadamente pelo
fato de que os são os mesmos dados constantes dos Espelhos de Consulta do eleitor: os mesmos
dados de filiação, data de nascimento, nome da mãe, grau de instrução e que foram digitados duas
vezes, na mesma data (04.05.2020) gerando duas inscrições, devendo, portanto, ser considerada
a inscrição na situação LIBERADA, número 037823261848.
4. DUPLICIDADE: 1DMT2002733591
GABRIEL LEONARDO AMERICO LIMA, inscrição nº 037823111864 ZONA12/MT, GABRIEL
LEONARDO AMERICO LIMA, inscrição nº 037823881848 ZONA12/MT, filiação NEISON COSTA
LIMA e ROSENEIA MARIA AMERICO, nascido aos 22/04/2004, natural de Alto Araguaia/MT.
Consoante se depreende do documento RAE (ID 1282074), a princípio, notamos que as inscrições
eleitorais pertencem ao mesmos eleitor, notadamente pelo fato de que os são os mesmos dados
constantes dos Espelhos de Consulta do eleitor possuem os mesmos dados de filiação, data de
nascimento, nome da mãe, grau de instrução e foram digitados duas vezes, só que em datas
distintas, em 29.04.2020 e 06.05.2020, gerando duas inscrições, devendo ser considerada
portanto, a inscriça mais antiga.
Dispõe o artigo 40 da Resolução TSE n. 21.538/2003:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
Por isto,
DETERMINO:
O cancelamento da inscrição mais recente, n.º 037823281805, e a regularização da inscrição
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DETERMINO:
O cancelamento da inscrição mais recente, n.º 037823281805, e a regularização da inscrição
078116781139, pertencente ao eleitor WESLEM COSTA DO VALE, conforme dispõe o art. 42 da
Resolução n.º 21.538/03-TSE,
O cancelamento da inscrição mais recente, n.º 026800621848, e a regularização da inscrição
026809521848, pertencente a eleitora MARIA FERNANDES DE MENDONÇA, conforme dispõe o
art. 42 da Resolução n.º 21.538/03-TSE,
O cancelamento da inscrição 037823271821, e a regularização da inscrição 037823261848
pertencente ao eleitor JHONATAN VITAL DA SILVA;
O cancelamento da inscrição 037823881848 e a regularização da inscrição: 037823111864,
pertencente ao eleitor GABRIEL LEONARDO AMÉRICO LIMA.
Determino o processamento eletrônico desta decisão, com a adoção das medidas juntos ao
sistema ELO.
Efetuadas as providências de praxe, certifique-se, e após, arquivem-se dando baixa em nossos
registros.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Campo Verde, 03 de junho de 2020.
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 0600008-76.2020.6.11.0012 - PET
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2012
CANDIDATO: PAULO RODRIGUES GALVÃO
ADVOGADO: JULIO SANTOS DA ROSA NETO - OAB/MT 23.731/O
MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB/MT 13.308
Vistos.
Cuida-se de prestação de contas extemporânea do candidato Paulo Rodrigues Galvão, ao cargo
de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Campo Verde/MT, referente às
Eleições Municipais 2012.
Os autos foram formalizados com as peças exigidas na Resolução nº 23.376/2012 do TSE.
Frize-se que o candidato em apreço teve suas contas julgadas como não prestadas naquele
período eleitoral. Denota-se, ainda, que referida prestação foi atingida pela coisa julgada.
Em informação do Cartório Eleitoral foi concluído que a presente prestação de contas não será
analisada diante da falta de elementos mínimos para análise dos gastos de campanhas e recursos
efetuados à época, concluindo pela sua recepção para fins de regularização no cadastro eleitoral.
Pois bem. A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei 9.504/97, artigos 28 a 32 e
pela Resolução nº 23.376/2012 do TSE. No presente caso, trata-se de prestação de contas
extemporânea, relativa às Eleições Municipais de 2012, onde este Juízo decidiu pela não
prestação de contas, declarando omissão do candidato.
Apresentadas extemporaneamente, o candidato pretende obter a certidão de quitação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral em manifestação, opinou pela regularização da quitação eleitoral do
eleitor (ID 1349402).
É salutar recordar que as contas apresentadas após o decurso do prazo previsto não podem ser
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do artigo 53, I, da

Resolução TSE nº 23.376/2012. Obviamente, que o caso vertente se amolda ao permissivo contido
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Resolução TSE nº 23.376/2012. Obviamente, que o caso vertente se amolda ao permissivo contido
no art. 51, § 2º da Resolução TSE nº 23.376/2012, para que a situação do candidato seja
regularizada após o decurso do prazo legal. Vejamos:
"Art. 51. (...)
§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53
desta resolução".
Neste sentido:
"Recurso eleitoral. Eleições 2012. Vereador. Não-apresentação de contas. - Se o candidato foi
devidamente intimado para prestar suas contas, mas permanece inerte, as contas devem ser
julgadas não prestadas. -Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas
não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de
divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso
I do art. 53 da Resolução 23.376/2012 do Tribunal Superior Eleitoral.Recurso não provido.(TREMG
- RE: 91564 MG, Relator: MAURÍCIO TORRES SOARES, Data de Julgamento: 02/05/2013, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 15/05/2013)".
Destarte, diante da coisa julgada material, as contas apresentadas pelo candidato não podem mais
ser objeto de nova decisão, sob o aspecto de se rediscutir elementos quanto a sua aprovação ou
reprovação, servindo, portando, apenas para regularização da situação cadastral, posto que já
decorrido o prazo da legislatura a qual concorreu.
Posto isso, defiro o pedido constante na inicial e DETERMINO a regularização do cadastro eleitoral
do candidato Paulo Rodrigues Galvão, promovendo-se o lançamento do ASE correspondente a
sanar referida pendência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anota-se no SICO, se necessário. Após, arquive-se.
Campo Verde, 02 de junho de 2020.
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

AUTOS DP Nº 0600004-39.2020.6.11.0012
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
INTERESSADO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
INTERESSADO: JESIEL MARTINS SIQUEIRA, ZELMON APARECIDO SATELIS ROCHA
SENTENÇA
Vistos em correição.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado em atendimento às disposições contidas na
Orientação CRE/MT nº 02/2019, tendente à verificação da regularidade da anotação do código
ASE 540 no cadastro de eleitores referente à ocorrência a ser examinada em pedido de
candidatura (inelegibilidade), em razão de possível decurso do lapso temporal de sua incidência.
Após o levantamento dos eleitores indicados pela Corregedoria Regional Eleitoral, o Cartório
Eleitoral procedeu à busca nos arquivos e consulta aos formulários de comunicação que
originaram o registro do ASE 540, juntando aos autos os documentos necessários.
Em posse das comunicações, foi informada pela Chefe de Cartório (documento ID nº 378426) a
possibilidade de inativação do ASE 540, em virtude do transcurso do tempo para os eleitores
JESIEL MARTINS SIQUEIRA e ZELMON APARECIDO SATELIS ROCHA.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral não se opôs à inativação do registro do ASE
540 do cadastro dos eleitores (ID nº 404563).
Formalizados, os autos vieram conclusos.
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Formalizados, os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária.
Decido.
Da leitura do disposto no artigo 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 tem-se que são inelegíveis
para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.
A análise dos documentos demonstra inequivocadamente o transcurso do lapso temporal de oito
anos do registro do ASE 540 no cadastro dos eleitores JESIEL MARTINS SIQUEIRA e ZELMON
APARECIDO SATELIS ROCHA, de modo que a sua inativação é medida que se impõe.
Isto posto, acolho as razões constantes na informação ID nº 378426 e DETERMINO a inativação
do registro do ASE 540 do cadastro dos eleitores JESIEL MARTINS SIQUEIRA -inscrição eleitoral
nº 020077671805 e ZELMON APARECIDO SATELIS ROCHA - inscrição eleitoral nº
020954221805, por meio do registro ASE 558.
Publique-se. Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600036-26.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600036-26.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE
MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: EVONIA CRISTINA DA SILVA MAIA INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA
DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC DE CURVELANDIA - MT
REQUERIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO
MUNICIPAL
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de inclusão em lista especial de filiados, nos moldes da Lei nº 9.096
/1995, art. 19, §2º, e Resolução TSE nº 23.596/2019, arts. 12 e 13, aduzido por EVÔNIA
CRISTINA DA SILVA MAIA em face do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO,
representação municipal de Curvelândia, nos termos da informação inicial.
Acompanhando manifestação do Ministério Público Eleitoral, determino as seguintes providências:
Intime-se a requerente, Evônia Cristina da Silva Maia, para manifestar se a assinatura constante
na ficha de inscrição, fls. 17, lhe pertence ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; Após,
com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público Eleitoral para apresentar manifestação no
prazo de 3 (cinco) dias. Exauridas as providências façam-me conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral
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ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
REPRESENTAÇÃO N. 0600007-22.2019.6.11.0019
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600007-07.2019.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
TANGARÁ DA SERRA MT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTADO: M. N. DO R. S.
Vistos etc...
Trata-se de Representação por doação acima do limite legal, com fulcro no art. 23 e 24-C, §3º da
Lei 9504/97, movida pelo Ministério Público Eleitoral, em virtude de suposta realização de doação
para campanha em patamar acima do permitido pela legislação eleitoral.
De acordo com a inicial, que se baseia em documentação encaminhada ao Ministério Público pela
Receita Federal, o Representado fez doação para candidato(a) que concorreu às eleições de 2018
em valor que ao menos, por ora, extrapolou o limite de 10%(dez por cento) do rendimento bruto
por ele auferido no ano-calendário de 2017, em violação ao art.23,§1º da Lei 9504/97, sujeitando-o
às sanções previstas no §3º deste dispositivo, a saber a imposição de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia ofertada em excesso.
Para tanto, requer o Ministério Público, em suma: o recebimento da representação, com o
consequente processamento, de acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei n.64/90; o deferimento
liminar do pedido de quebra de sigilo fiscal; a decretação de segredo de justiça nestes autos; a
notificação do Representado para que apresente defesa no prazo de cinco dias; a produção de
todas as provas em direito admitidas; a condenação da pessoa física representada, ao pagamento
de multa no valor de até 100% ( cem por cento) o valor doado em excesso; e , finalmente, a
anotação de possível inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado.
Os autos vieram conclusos.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, há que se deferir o recebimento da presente representação, uma vez que tempestiva
e formalmente escorreita.
No tocante à quebra de sigilo fiscal, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
a decisão que defere a quebra de sigilo fiscal deve ser fundamentada , pois avilta direito
fundamental previsto no art. 5º,X e XII da CF/88, sendo necessária, para tanto, decisão judicial nos
termos referidos do art. 198 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
"Art.198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou atividades.
§1º Excetuam-se do disposto neste artigo, alémdos casos previstos no art. 199, os seguintes:Irequisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
Compulsando os autos, verifica-se a necessidade da quebra do sigilo fiscal do Representado e
também de oficiar a Receita Federal do Brasil para a obtenção de informações fiscais para a
comprovação do objeto da causa. Nestes termos, reza a jurisprudência do TSE abaixo transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL. RECUSRSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TSE E A SECRETARIA DA
RECEITA

FEDERAL.PRESERVAÇÃO

DO

DIREITO

À

PRIVACIDADE.

FUNDAMENTO

INATACADO.SÚMULA Nº182/STJ. DESPROVIMENTO.
(...)
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(...)
3. Havendo informação de que o montante doado ultrapassou o limite legalmente permitido, poderá
o Parquet ajuizar a representação prevista no art.96 da lei n. 9504/97, por descumprimento aos
arts. 23 e 81 da mesma lei, e pedir ao juiz eleitoral que requisite à Receita Federal os dados
relativos aos rendimentos do doador..
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 7875722-69/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, em
11.02.2011,DJE de 11.04.2011).
No caso em tela, não há que negar a imprescindibilidade da medida, eis que o ilícito perseguido
pressupõe uma doação realizada acima do limite legal, cujo norte aritmético assenta-se sobre o
valor do rendimento bruto declarado pela pessoa física doadora a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no ano anterior ao da eleição (2017).
Não se negue, ainda, a existência de outros valores constitucionais a serem protegidos, como, por
exemplo, o da legitimidade das eleições de todo ameaçada se arriscasse a quebra da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, por influência do poder econômico, além da efetiva aplicação
da lei eleitoral, corolários dos princípios democráticos e republicano.
Posto isso, RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais, a qual deverá ser
processada pelo rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 64/90, bem como DEFIRO a liminar
pleiteada e determino a quebra do sigilo fiscal do Representado e a expedição de requerimento à
Receita Federal do Brasil para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias a Declaração do Imposto de
Renda do representado por meio do sistema INFOJUD, devendo o cartório providenciar os
cadastramentos necessários, conforme recomendação da Corregedoria Regional do Tribunal
Regional Eelitoral de Mato Grosso enviada aos Juízes Eleitorais no Ofício-Circular n.1/2018.
Considerando o disposto na alínea "a" do inciso I doa RT. 22 da Lei Complementar n.º64/90,
determino que após a juntada aos autos das informações fornecidas pela Receita Federal, seja
realizada a notificação pessoal do(a) Representado(a) para, querendo, apresentar defesa no prazo
de 5 (cinco) dias.
Seja decretado o segredo de justiça aos presentes autos.
Após, com a resposta do Representado ou decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser
certificado nos autos, manifeste-se o Ministério Público, fazendo-me na sequência, conclusos.
Cumpra-se expedindo-se o necessário.
Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2019.
ÂNGELO JUDAI JUNIOR
Juiz Eleitoral

REPRESENTAÇÃO N. 0600006-22.2019.6.11.0019
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600006-22.2019.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
TANGARÁ DA SERRA MT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTADO: L. R. M. A.
Vistos etc...
Trata-se de Representação por doação acima do limite legal, com fulcro no art. 23 e 24-C, §3º da
Lei 9504/97, movida pelo Ministério Público Eleitoral, em virtude de suposta realização de doação
para campanha em patamar acima do permitido pela legislação eleitoral.
De acordo com a inicial, que se baseia em documentação encaminhada ao Ministério Público pela
Receita Federal, o Representado fez doação para candidato(a) que concorreu às eleições de 2018
em valor que ao menos, por ora, extrapolou o limite de 10%(dez por cento) do rendimento bruto

por ele auferido no ano-calendário de 2017, em violação ao art.23,§1º da Lei 9504/97, sujeitando-o
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por ele auferido no ano-calendário de 2017, em violação ao art.23,§1º da Lei 9504/97, sujeitando-o
às sanções previstas no §3º deste dispositivo, a saber a imposição de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia ofertada em excesso.
Para tanto, requer o Ministério Público, em suma: o recebimento da representação, com o
consequente processamento, de acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei n.64/90; o deferimento
liminar do pedido de quebra de sigilo fiscal; a decretação de segredo de justiça nestes autos; a
notificação do Representado para que apresente defesa no prazo de cinco dias; a produção de
todas as provas em direito admitidas; a condenação da pessoa física representada, ao pagamento
de multa no valor de até 100% ( cem por cento) o valor doado em excesso; e , finalmente, a
anotação de possível inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado.
Os autos vieram conclusos.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, há que se deferir o recebimento da presente representação, uma vez que tempestiva
e formalmente escorreita.
No tocante à quebra de sigilo fiscal, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
a decisão que defere a quebra de sigilo fiscal deve ser fundamentada , pois avilta direito
fundamental previsto no art. 5º,X e XII da CF/88, sendo necessária, para tanto, decisão judicial nos
termos referidos do art. 198 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
"Art.198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou atividades.
§1º Excetuam-se do disposto neste artigo, alémdos casos previstos no art. 199, os seguintes:Irequisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
Compulsando os autos, verifica-se a necessidade da quebra do sigilo fiscal do Representado e
também de oficiar a Receita Federal do Brasil para a obtenção de informações fiscais para a
comprovação do objeto da causa. Nestes termos, reza a jurisprudência do TSE abaixo transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL. RECUSRSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TSE E A SECRETARIA DA
RECEITA

FEDERAL.PRESRVAÇÃO

DO

DIREITO

À

PRIVACIDADE.

FUNDAMENTO

INATACADO.SÚMULA Nº182/STJ. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Havendo informação de que o montante doado ultrapassou o limite legalmente permitido, poderá
o Parquet ajuizar a representação prevista no art.96 da lei n. 9504/97, por descumprimento aos
arts. 23 e 81 da mesma lei, e pedir ao juiz eleitoral que requisite à Receita Federal os dados
relativos aos rendimentos do doador..
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 7875722-69/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, em
11.02.2011,DJE de 11.04.2011).
No caso em tela, não há que negar a imprescindibilidade da medida, eis que o ilícito perseguido
pressupõe uma doação realizada acima do limite legal, cujo norte aritmético assenta-se sobre o
valor do rendimento bruto declarado pela pessoa física doadora a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no ano anterior ao da eleição (2017).
Não se negue, ainda, a existência de outros valores constitucionais a serem protegidos, como, por
exemplo, o da legitimidade das eleições de todo ameaçada se arriscasse a quebra da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, por influência do poder econômico, além da efetiva aplicação
da lei eleitoral, corolários dos princípios democráticos e republicano.
Posto isso, RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais, a qual deverá ser
processada pelo rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 64/90, bem como DEFIRO a liminar
pleiteada e determino a quebra do sigilo fiscal do Representado e a expedição de requerimento à
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processada pelo rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 64/90, bem como DEFIRO a liminar
pleiteada e determino a quebra do sigilo fiscal do Representado e a expedição de requerimento à
Receita Federal do Brasil para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias a Declaração do Imposto de
Renda do representado por meio do sistema INFOJUD, devendo o cartório providenciar os
cadastramentos necessários, conforme recomendação da Corregedoria Regional do Tribunal
Regional Eelitoral de Mato Grosso enviada aos Juízes Eleitorais no Ofício-Circular n.1/2018.
Considerando o disposto na alínea "a" do inciso I doa RT. 22 da Lei Complementar n.º64/90,
determino que após a juntada aos autos das informações fornecidas pela Receita Federal, seja
realizada a notificação pessoal do(a) Representado(a) para, querendo, apresentar defesa no prazo
de 5 (cinco) dias.
Seja decretado o segredo de justiça aos presentes autos.
Após, com a resposta do Representado ou decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser
certificado nos autos, manifeste-se o Ministério Público, fazendo-me na sequência, conclusos.
Cumpra-se expedindo-se o necessário.
Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2019.
ÂNGELO JUDAI JUNIOR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600037-02.2020.6.11.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600037-02.2020.6.11.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE
LUCAS DO RIO VERDE MT
REQUERENTE: JOCIANE LUZA CHRISTOFF
Advogado do(a) REQUERENTE: OSMAR MILAN CAPILE - MT835/O
REQUERIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, SAMUEL LEMES DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCISCO EDUARDO CAMPOS SILVA - MT11251/O Advogado
do(a) REQUERIDO: FRANCISCO EDUARDO CAMPOS SILVA - MT11251/O
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária demandado pela eleitora JOCIANE LUZA
CHRISTOFF, em que alega desídia do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(PRTB) ao deixar de incluir seu nome na lista de filados submetida à Justiça Eleitoral no último
mês de abril, não obstante o vínculo tenha sido formalizado em tempo hábil para tanto.
Pelo que se depreende dos autos, a requerente filiou-se regularmente ao PRTB em 03/04/2020, o
que é corroborado pela ficha de filiação e pelas declarações do partido juntadas ao feito (ID n.
1112705, ID n.1112723 e ID n.1298757). Contudo, tal subscrição não foi lançada pelo órgão
partidário na última relação submetida a esta Especializada, razão pela qual roga a intervenção
deste Juízo.
É o relatório. Passo a decidir.
Conforme autoriza o art.11, § 2º, da Resolução TSE n.23596/2019, ultrapassado o prazo
demarcado para a submissão das relações de filiados, os prejudicados por desídia ou má-fé
poderão requerer, diretamente ao juiz eleitoral, a intimação do partido para que providencie a
submissão de relação atualizada, com a inclusão dos ausentes, a ser processada em momento
oportuno.

No caso em apreço, além dos elementos trazidos pela Requerente, verifica-se o reconhecimento
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No caso em apreço, além dos elementos trazidos pela Requerente, verifica-se o reconhecimento
do erro pelo Partido (ID n.1298757), segundo o qual, "por falha do setor de registro de filiação do
partido a ficha de filiação em questão não foi lançada no sistema FILIA, a desídia foi reconhecida
em DECLARAÇÃO assinada pelo presidente da executiva estadual (ID. 1112723)." Ademais,
verifica-se que o Partido já promoveu a inclusão da Requerente no sistema FILIA (ID n. 1298760),
em atendimento ao determinado no despacho ID n.1284744.
Pelo exposto, DEFIRO o requerido para determinar que a Serventia do Cartório Eleitoral tome as
providências necessárias para a autorização do processamento da Relação Especial, dentro do
prazo estabelecido na Portaria TSE n.357/2020.
Publique-se. Registre-se.Intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Lucas do Rio Verde, 08 de junho de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600012-77.2020.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600012-77.2020.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE
ALTA FLORESTA MT
REQUERENTE: IVAN MORENO DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: OSMAR MILAN CAPILE - MT835/O
REQUERIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, SAMUEL LEMES DA
SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Requerimento de Inclusão em Lista Especial aviado por IVAN MORENO DE JESUS
em face do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB, do Município de
Paranaíta-MT, nos termos legais.
Não foi feita citação do partido requerido, tendo em vista que o requerente é o presidente da
comissão provisória do PRTB daquela urbe.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pela procedência do pedido, com a inclusão do
requerente em lista especial para fins de processamento pela Justiça Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório, fundamento e decido.
A princípio cumpre fazer uma breve introdução sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso sub
judice.
Dispõe a Lei nº 9.096/1995 Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 19, que:
"Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
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§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo". (sem grifo no original)
Ao mesmo tempo, a Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, institui
o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos
políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, estabeleceu, em seu art. 16, que:
"Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao juízo do domicílio
eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do cartório eleitoral deverá
acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução deverá ser autuado na classe
processual Filiação Partidária (FP)".
Feitas tais considerações e analisados os autos, pode-se afirmar de saída que o pedido aviado
deve ser deferido.
Isso porque não houve qualquer tipo de contestação por parte terceiros ou parecer do Ministério
Público com apresentação de provas que infirmassem as alegações do requerente, e não há nos
autos nenhum elemento que contrarie as razões apresentadas no pedido inicial ou que indique
dolo ou má-fé.
Em consulta ao sistema FILIA, infere-se que o requerente está filiado no MDB do Município de
Paranaíta. Assim sendo, far-se-á necessário que se proceda à desfiliação do requerente nos
registros do supracitado partido, procedendo-se ato contínuo ao processamento da lista especial
conforme postulado pelo requerente.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de inclusão em lista especial do PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB, do Município de Paranaíta, apresentado por IVAN MORENO
DE JESUS, nos termos do art. 19, §2º, Lei 9.096/1995, bem como, determino que seja feita a
desfiliação do requerido do Partido MDB do mesmo município, a ser processado pela Escrivania
Eleitoral.
Intime-se o PRTB a submeter a lista especial, com os dados do Requerente, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da intimação, caso tal medida não tenha sido feita até a presente data, para
que se proceda em conformidade com os prazos estipulados na Portaria TSE nº 357 de 02 de
junho de 2020.
Intime-se o Partido MDB para que se proceda à desfiliação do requerente na lista interna de
filiados daquela grei.
Intime-se o Requerente pelo mesmo meio utilizado para encaminhar o pedido inicial.
Proceda-se o Cartório Eleitoral aos ajustes necessários no Sistema de Filiações Partidárias para a
efetivação desta decisão.
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. Cumpra-se.
Alta Floresta, 09 de junho de 2020.
ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz Eleitoral
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ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 20-2020
Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
Nova Xavantina - MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Portaria delegatória n 03
/2012, e, especialmente, por determinação do MM Juiz Eleitoral Dr. Carlos Eduardo de Moraes e
Silva, nos autos do processo de PC - Prestação de Contas nº 0600016-11.2020.6.11.0026,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que está
sendo publicada, conforme abaixo, relação dos órgãos partidários do município de NOVA
XAVANTINA-MT e respectivos responsáveis que apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativo a prestação de contas anual do exercício
financeiro de 2019, nos autos do processo PC - Prestação de Contas nº 060001611.2020.6.11.0026,facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrarem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do artigo 44, I, da Resolução TSE 23.604
/2019.
Partido

Município

(sigla)
PSB

Nova Xavantina

Responsável pela prestação de contas
João Machado Neto (presidente)
Valdivino Antônio da Costa (tesoureiro)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 9 de junho de
2020. Eu, ____ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, de ordem, o digitei e
subscrevi.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 19-2020
Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
Nova Xavantina - MT, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, por determinação do
MM Juiz Eleitoral Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos dos processos abaixo
relacionados,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os
partidos abaixo relacionados requereram a REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS
relativas à CAMPANHA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DE 2018, ficando facultado a qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, no PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, contados da publicação deste edital, a apresentação
de IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS, que deve ser formulada em petição fundamentada relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do artigo 59, caput e §1º, da Resolução
TSE 23.553/2017.
Partido
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Responsável pela prestação de contas
Divino
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Carlos

Cardoso

dos

Santos

(presidente)
Vilson Jose barichello (tesoureiro)

Nº Processo - PJE
060001793.2020.6.11.0026

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 9 de junho de
2020. Eu, ____ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, de ordem, o digitei e
subscrevi.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600011-83.2020.6.11.0027
INTERESSADO: JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para esclarecer a duplicidade de inscrições
eleitorais envolvendo as eleitoras Neusa Pereira da Silva (inscrição nº 008483321996)e Neusa
Pereira da Silva(inscrição eleitoral nº 015624051864), após batimento realizado pelo Cadastro
Nacional de Eleitores, conforme comunicação expedida pelo Colendo TSE e anexada aos
presentes autos.
Conforme certidão lavrada pelo Chefe de Cartório da 27ª ZE, não se logrou êxito em obter contato
telefônico/Whatsapp com a eleitora pelo número indicado por ela durante o atendimento online, via
Título Net.
O prazo para manifestação decorreu em 28-05, e a eleitora quedou-se inerte.
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifico que a eleitora não foi localizada pelo numero de telefone constante no
Requerimento de Alistamento Eleitoral, para esclarecer acerca da duplicidade relatada, não
podendo alegar posteriormente que não foi notificada, uma vez que foi de sua responsabilidade o
preenchimento do Titulo NET com as informações corretas.
Como se apura das informações contidas nos autos, todos os dados de qualificação pessoal das
eleitoras coincidem tais como: o nome, a filiação, a data de nascimento.
À evidência, embora não tenha sido localizada a eleitora, conclui-se que esta diante de hipótese de
eleitora única, ao qual se atribuiu uma segunda inscrição eleitoral (015624051864) para 29ª Zona
Eleitoral de Mato grosso, quando o correto seria, primeiramente, a realização da operação de
transferência da inscrição eleitoral (008483321996) da 19ª ZE/MS para a 29ª ZE/MT, e,
posteriormente, a transferência para esta 27ª Zona Eleitoral.
Desse modo, não sendo possível a localização da eleitora para esclarecimentos, impõe-se ao
caso, portanto, a solução prescrita pelo art. 40, V, da Res.-TSE n.º 21.538/03, recaindo o
cancelamento sobre a inscrição mais recente, de numeração 015624051864, mantendo-se a
inscrição eleitoral mais antiga, de numeração 008483321996.
Proceda-se as anotações pertinentes no cadastro eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
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Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE SÓCRATES DA SILVA MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600035-08.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600035-08.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: MILTON JOSE MENUSI
SENTENÇA
Trata-se de procedimento tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro
de eleitores, determinada pela Corregedoria Regional Eleitoral por meio do Provimento CRE/MT nº
8/2019 e da Orientação CRE/MT nº 2/2019.
Após o recebimento da lista de ASE 337 motivo 8, foi verificado pelo Cartório Eleitoral que quanto
ao eleitor Revair José da Silva o ASE já foi devidamente analisado nos autos do PJE n. 060000133.2020.6.11.0029.
Quanto ao eleitor MILTON JOSE MENUSI (inscrição eleitoral n. 0022 5253 0485), foram solicitadas
informações a 140ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, tendo em
vista que os registros no cadastro do eleitor foram realizados antes da transferência do domicílio
eleitoral. Após o envio da certidão judicial criminal eleitoral para fins processuais, foi formalizada a
informação ID 1580427, para análise quanto aos ASEs registrados no cadastro do eleitor.
É a síntese necessária. Decido.
Em análise dos autos, especialmente os documentos acostados a inicial (ID nº 1581304 e
1581311), verifica-se que o eleitor foi condenado como incurso no artigo 299 do Código Eleitoral
nos autos do Processo n. 5.79.2012.6.21.0140, o que ocasionou o lançamento do ASE 337 motivo
8 (condenação criminal eleitoral) em seu cadastro.
Posteriormente, em razão da extinção da pena, ocorreu o registro do ASE 370 (extinção da causa
de restrição), porém, na ocasião não houve o registro do ASE 540 (ocorrência a ser examinada em
pedido de registro de candidatura), a ser lançado com fulcro no artigo 1º, I, e , 4., da LC n. 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
Em face do exposto, determino o lançamento do ASE 540 (ocorrência a ser examinada em pedido
de registro de candidatura), data de ocorrência 27/07/2018, no cadastro do eleitor MILTON JOSÉ
MENUSI (inscrição eleitoral nº 0022 5253 0485).
Às providências. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
São José do Rio Claro/MT, 10 de junho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral
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Juíza da 29ª Zona Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600014-23.2020.6.11.0032
JUSTIÇA ELEITORAL 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-23.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO
ESTADUAL DE MATO GROSSO
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153
/O
INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da agremiação partidária supra, através de sua advogada constituída,
para que apresente o instrumento de mandato para constituição de advogado para o Presidente e
Tesoureiro do partido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 48, § 7º, e 101, III, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017. CLÁUDIA/MT, 9 de junho de 2020. ADRIANO MARTINS DE
ANDRADE Técnico Judiciário (Autorizado pela Portaria n.º 3/2017/32ªZE/MT)

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PJE : 0600011-59.2020.6.11.0035
Assunto : Inclusão em Lista Especial de Filiados - PSL - Juína
Interessado : Gleynei Ferreira Griz
Interessado : Partido Social Liberal - PSL em Juína/MT
SENTENÇA
Vistos, etc.
1. Trata-se de solicitação interposta por Gleynei Ferreira Griz, pleiteando à inclusão do seu nome
na lista de filiados do Partido Social Liberal - PSL em Juína/MT, mediante o processamento de lista
especial, com amparo ao art. 19, §2º, da Lei Federal n. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) e art.
11, §2º da Resolução TSE n. 23.596.
2. Em apertada síntese, o solicitante aduz que a citada agremiação partidária municipal, de
maneira desidiosa, deixou de incluir a sua filiação na lista interna no sistema Filia no prazo (15/04
/2020) previsto na Portaria n. 131/2020/TSE, efetuando, tão somente, em 05/05/2020. Desta feita,
o processamento da lista interna pelo TSE ocorreu sem o registro de sua filiação, permanecendo a
inscrição unicamente na seara interna do PSL-Juína, aguardando o próximo processamento. Para
tanto, acostou como prova de sua filiação, documentos anexos à inicial.
3. Instado a manifestar-se, o Partido envolvido alegou que não introduziu a filiação do solicitante na
lista interna antes da data limite devido aos transtornos administrativos ocasionados pela
substituição do Presidente pelo seu Vice-Presidente da comissão partidária municipal naquela
época, situação em que, como o mesmo relatou, demorou alguns dias para que tivesse acesso ao
sistema filia e que fosse repassadas as fichas de filiação (preenchidas manualmente) além de
outras que me foram enviadas via whatsapp.
4. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral não se opôs ao processamento da lista especial do
partido em tela.
É o relatório. Decido.
5. Dispõe a Lei Federal nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), em seu art. 19, caput e §2º,
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 2020 - n. 3179

Cuiabá, sexta-feira, 12 de junho de 2020

37

5. Dispõe a Lei Federal nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), em seu art. 19, caput e §2º,
prevê:
"Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo. (grifos nossos)
6. A Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, institui o Sistema de
Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça
Eleitoral e dá outras providências, em seu art. 16 descreve:
"Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro." (grifos nossos)
7. Sendo assim, analisando as fartas provas, entre elas à Ficha de Filiação Partidária, bem como
às declarações produzidas nestes autos, verifico que o interessado encontra-se, de fato, filiado ao
Partido Social Liberal - PSL em Juína/MT.
8. Ora, à luz da autonomia partidária, em que pese à notória desídia por parte da agremiação,
tenho que os partidos políticos possuem liberdade quanto à sua estrutura interna, organização e
funcionamento, nos termos do que estabelecem os seus respectivos estatutos. Diante dessa
assertiva, podemos concluir que são os partidos que
podem aceitar ou não, através da autoridade competente legítima, a filiação de eleitor a
seus quadros.
9. A obrigatoriedade legislativa de remessa da lista de filiados ao TSE tem por escopo amparar o
próprio filiado contra eventual manobra da cúpula partidária visando prejudicá-lo. Entretanto, a
ausência desse envio, por si só, não afasta o vínculo partidário que possa existir com seus
correligionários, desde que tal liame seja comprovado por outros mecanismos legalmente
admitidos.
10. Essa vertente exposta no parágrafo anterior está deveras pacificada nos Tribunais Superiores,
sendo objeto, inclusive, da Súmula TSE n.º 20, que assim dispõe:
A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 19 da Lei 9.096/95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
filiação.
11. Portanto, se existe afirmativa do partido no sentido de que o interessado é seu filiado, não há
como dizer-se o contrário.
12. Isto posto, com inteligência ao art. 19, §2º, da Lei 9.096/95 e art. 11, §2º da Resolução TSE n.
23.569/2019, determino que o Partido Social Liberal - PSL em Juína/MT insira o nome do filiado
prejudicado GLEYNEI FERREIRA GRIZ em sua relação especial, sob pena de desobediência, no
prazo estabelecido pela recente Portaria TSE nº 357/2020, qual seja, até a data de 16/06/2020,
nos termos do que § 1º do art. 16 da Res. 23.596/2019.
13. Publique-se. Intime-se as partes, podendo o Sr. Chefe de Cartório servir-se desta como
mandado.
14. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Transitando em julgado, arquive-se.
15. Cumpra-se, imediatamente. Às providências pelo Cartório Eleitoral.
Juína-MT, 08 de junho de 2020.
FÁBIO PETENGILL
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FÁBIO PETENGILL
Juiz Eleitoral

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 28/2020
O Dr. Jorge Hassib Ibrahin, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ 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 2019, consoante os termos do art. 28, §4º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019:
PROCESSO

MUNICÍPIO

PARTIDO

RESPONSÁVEIS
Presidente: Bruno Boing

0600199-60.2020.6.11.0000

VERA

PSDB

Tesoureiro: Victor Leonel
Friederich

Fica facultada 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. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Vera-MT, aos 10 (dez) dias do mês
de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _______, Giselle de Fátima Diniz Moura - Analista
Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada pela Portaria 02/2016/36ªZE.
GISELLE DE FATIMA DINIZ MOURA
Analista Judiciário

EDITAL 27/2020
O Dr. Jorge Hassib Ibrahin, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ 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 2019, consoante os termos do art. 28, §4º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019:
PROCESSO

MUNICÍPIO

PARTIDO

RESPONSÁVEIS
Presidente: Cristiane Barella Souza
Araújo ( exercício 23/02/2016- fim da

0600030-62.2020.6.11.0036

SANTA
CARMEM

PDT

vigência indeterminado)
Tesoureira: Janete Gonçalves da Cruz
de Paula (Araújo ( exercício 23/02
/2016- fim da vigência indeterminado)

Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
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Fica facultada 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. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Vera-MT, aos 10 (dez) dias do mês
de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _______, Giselle de Fátima Diniz Moura - Analista
Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada pela Portaria 02/2016/36ªZE.
GISELLE DE FATIMA DINIZ MOURA
Analista Judiciário

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600023-55.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600023-55.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - MT8486/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de pedido de prestações de contas relativas aos exercícios financeiros de 2017, 2018 e
2019 e às Eleições Gerais de 2018, formulado pelo Partido Progressista - PP de Indiavaí/MT.
O partido encaminhou declarações de ausência de movimentação de recursos financeiros nos
exercícios de 2017, 2018 e 2019 e o extrato da prestação de contas final (ID 697063).
Ante o teor da informação retro (ID 1536999), determino a intimação do prestador de contas para
que apresente pedidos individualizados, devendo informar, no prazo de 03 (três) dias, qual
prestação de contas deverá ser analisada nestes autos eletrônicos, sob pena de extinção sem
resolução do mérito.
Intime-se. Cumpra-se.
Araputanga/MT, 09 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral da 41ª ZE

PROCESSO 0600032-17.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600032-17.2020.6.11.0041
REQUERENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO
CABACAL/MT, JONAS CAMPOS VIEIRA E ADAO VULPI SANTANA
ADVOGADA DOS REQUERENTES: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Ante o teor da certidão retro (ID 1563213), intime-se a procuradora constituída pelo órgão
partidário inativo para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
ARAPUTANGA/MT, 09 de junho de 2020. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Eleitoral - 41ª
ZE

PROCESSO 0600033-02.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600033-02.2020.6.11.0041
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PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600033-02.2020.6.11.0041
REQUERENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO
CABAÇAL/MT, JONAS CAMPOS VIEIRA E PAULO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADA DOS REQUERENTES: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Ante o teor da certidão retro (ID 1564379), intime-se a procuradora constituída pelo órgão
partidário inativo para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
ARAPUTANGA/MT, 09 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600035-69.2020.6.11.0041
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600035-69.2020.6.11.0041
REQUERENTES: REPUBLICANOS DE FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE/MT E CARINE FONSECA DE
ANDRADE
ADVOGADO DA 2ª REQUERENTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - MT11092/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados, formulado pela eleitora CARINE
FONSECA DE ANDRADE, inscrição eleitoral nº 023657461848, que se viu prejudicada em face da
não inclusão de seu nome na lista de filiados do Republicanos de Figueirópolis D'Oeste/MT, no
prazo legal, ocorrida em 03/04/2020, conforme ficha de filiação anexa aos presentes autos.
O pedido foi apresentado inicialmente pelo próprio partido político, que, em cumprimento ao
despacho de ID 1305982, instou a referida eleitora a manifestar-se, não havendo, portanto,
necessidade de intimação do partido para manifestação.
A agremiação partidária em epígrafe reconheceu o seu equívoco, declarando que se esqueceu de
incluir o nome da eleitora Carine Fonseca de Andrade na lista de seus filiados (ID 1502470).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao pedido da requerente(ID 1591582).
É o sucinto relatório. Decido.
Ab initio, cumpre retificar a autuação para que figure no polo ativo do presente feito apenas a
Requerente CARINE FONSECA DE ANDRADE, parte legítima para requerer, diretamente a este
Juízo Eleitoral, a inclusão de seu nome em lista especial, devendo o Republicanos de Figueirópolis
D'Oeste/MT figurar na condição de interessado.
Registre-se que o período de entrega das relações de filiados pelos partidos encerrou-se no dia 15
/04/2020, de modo que eventuais correções que porventura sejam necessárias somente serão
processadas mediante listas especiais.
Nos termos do art. 11, §2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019 e do art. 19, §2º, da Lei nº 9.096
/1995, os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
sua inclusão na lista de filiados do partido.
Conforme certidão de ID 1534281, a ficha de filiação foi trazida aos autos tanto pela eleitora (ID
1502483) quanto pela agremiação partidão (ID 1305802), o que, somado à declaração firmada por
esta última (ID 1502470), importa no reconhecimento da desídia do partido.
Embora CARINE FONSECA DE ANDRADE esteja na lista de filiados do PSDB de Figueirópolis
D'Oeste (ID 1599834), o art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995 estabelece que, havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais .
Ressalte-se que a filiação da Requerente ao Republicanos de Figueirópolis D'Oeste/MT (03/04
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Ressalte-se que a filiação da Requerente ao Republicanos de Figueirópolis D'Oeste/MT (03/04
/2020) é mais recente que a sua filiação ao PSDB do mesmo município (01/04/2016). Desse modo,
havendo a submissão da lista pelo Republicanos, prevalecerá a filiação a este partido, por ser a
mais recente.
Diante de todo o exposto, defiro o pedido constante da inicial, reconhecendo a filiação partidária da
Requerente CARINE FONSECA DE ANDRADE ao Republicanos de Figueirópolis D'Oeste/MT
desde 03/04/2020, e determino a intimação do Partido para que, no prazo de 3 (três) dias, sob
pena de desobediência, submeta a lista especial com os dados da Requerente no sistema FILIA,
devendo informar, nos autos, o cumprimento da determinação.
Por fim, no prazo definido pela Portaria TSE nº 357, de 2 de junho de 2020, o Cartório Eleitoral
deverá autorizar o processamento da lista especial do Republicanos de Figueirópolis D'Oeste/MT
(art. 16, §2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019), ficando desde já autorizado a excluir eventual
registro de filiação inserido pelo partido após 15/04/2020 para fins de candidatura, sem que haja
requerimento de inclusão em lista especial deferido por este Juízo.
Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquivem-se oportunamente os autos, com as
cautelas de praxe.
Araputanga/MT, 10 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600038-24.2020.6.11.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600038-24.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT
ADVOGADA DO REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - MT8311/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA .
Trata-se de processo de prestação de contas anual do partido político em epígrafe, que foi autuado
no dia 03 de junho de 2020, com apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira relativa ao exercício financeiro de 2019.
Conforme certificado pelo Cartório eleitoral (ID 1504047), estes autos eletrônicos foram
protocolados, posteriormente, pela patrona do Partido requerente, em duplicidade aos autos
eletrônicos n° 0600037-39.2020.6.11.0041, tendo as mesmas partes (Partido Social Democrático PSD de Figueirópolis D'Oeste/MT), causa de pedir (prestação de contas do exercício de 2019) e
pedido (aprovação das contas). Desse modo, resta configurada a litispendência, nos termos do art.
337, §3º, do Código de Processo Civil.
Assim, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V, do
Código de Processo Civil, visto que o mérito será analisado nos autos eletrônicos do processo nº
0600037-39.2020.6.11.0041.
Publique-se.
Transitada em julgada, arquivem-se os autos.
Araputanga-MT, 09 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600023-49.2020.6.11.0043
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PROCESSO 0600023-49.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PET-ADM (12562) Nº 0600023-49.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN PORTELA - MT16726/O
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se petição na qual o PTB/Sorriso envia a lista interna (ID 856650) de seus filiados emitida
pelo Sistema Filia de modo a resguardar-se e evitar quaisquer problemas na coleta de dados do
Sistema Filia.
Verifica-se da informação da serventia eleitoral (ID 1567160) que os dados de eleitores filiados a
determinado partido político deverão ocorrer por intermédio exclusivo do Sistema Filia, bem como
considera-se a última relação oficial recebida e armazenada no sistema de filiação FILIA, nos
termos do art. 4º, § 1º e art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/2019, ou seja, conclui-se que há
procedimento e sistema próprio para tanto.
Diante do exposto, não havendo interesse de agir (art. 17 do CPC), indefiro a inicial, nos termos do
art. 330, inciso II do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se
Sorriso/MT, 09 de junho de 2020.
ANDERSON CANDIOTTO
JUIZ ELEITORAL

PROCESSO 0600161-48.2020.6.11.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600161-48.2020.6.11.0000 / 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO
MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ELEOMAR RENE BLOCHER - MT1786500-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se petição na qual o PL/Sorriso (antigo PR) envia a lista interna (ID 1362323), datada de 04
/04/2020, de seus filiados emitida pelo Sistema Filia, com vistas a demonstrar a regularidade
dessas filiações e participarem do processo eleitoral municipal de 2020.
Verifica-se da informação da serventia eleitoral (ID 1571530), que os dados de eleitores filiados a
determinado partido político deverão ocorrer por intermédio exclusivo do Sistema Filia, bem como
considera-se a última relação oficial recebida e armazenada no sistema de filiação FILIA, nos
termos do art. 4º, § 1º e art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/2019, ou seja, conclui-se que há
procedimento e sistema próprio para tanto.
Diante do exposto, não havendo interesse de agir (art. 17 do CPC), indefiro a inicial, nos termos do
art. 330, inciso II do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se
Sorriso/MT, 09 de junho de 2020.
ANDERSON CANDIOTTO
JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600045-71.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600045-71.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: MARCOS PAULO SERRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153
/O
REQUERIDO: PARTIDO VERDE - PV
DESPACHO
Autos nº: 0600045-71.2020.6.11.0055
Visto.
Requerimento formulado pelo(a) eleitor(a) MARCOS PAULO SERRA DA SILVA, inscrição eleitoral
nº. 0153.8844.1813, alegando omissão de seu nome junto ao PARTIDO VERDE - PV, da Capital,
bem como, pretendendo a manutenção de sua filiação.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos os registros de filiação extraídas do sistema FILIA, no qual é
possível verificar que o(a) Requerente se encontra regularmente filiado(a) ao PARTIDO VERDE PV.
Decido.
Determino a intimação do PARTIDO VERDE - PV, na Capital, para que preste os esclarecimentos
necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente apresentando os documentos de filiação do
(a) eleitor(a).
A intimação deverá ocorrer por e-mail e/ou telefone constante na inicial e no sistema SGIP, caso
divergentes, fazendo constar a possibilidade de a manifestação ser realizada diretamente nos
autos via PJE ou, enviada ao e-mail da zona eleitoral para devida juntada.
Vencido o prazo, ao MPE, para manifestar no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos.
Walter Pereira de Souza
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600026-47.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600026-47.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
CONQUISTA DO OESTE
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, do município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício financeiro de
2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.

O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
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O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600025-62.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600025-62.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA DE
CONQUISTA DO OESTE - MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA, do município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício
financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
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Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600005-71.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600005-71.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: 51 - PATRIOTA - COMODORO - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PATRIOTA, do município
de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600023-92.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600023-92.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CONQUISTA DOESTE - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO, do município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
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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Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600022-10.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600022-10.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE
CONQUISTA DO OESTE - MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA, do município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600021-25.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600021-25.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PROGRESSISTAS - CONQUISTA DOESTE - MT - MUNICIPAL
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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REQUERIDO: PROGRESSISTAS - CONQUISTA DOESTE - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO
PROGRESSISTA, do município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício financeiro de
2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600020-40.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600020-40.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO LIBERAL - CONQUISTA DOESTE - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO LIBERAL
(antigo Partido da República), do município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício
financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600019-55.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600019-55.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: DEMOCRATAS - CONQUISTA DOESTE - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do DEMOCRATAS, do
município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.

Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
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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Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600018-70.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600018-70.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE NOVA
LACERDA - MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, do município de Nova Lacerda/MT relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.

DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
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 A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600017-85.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600017-85.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: 45 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA, do município de Nova Lacerda/MT , relativa ao exercício financeiro
de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual 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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Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600016-03.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600016-03.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE NOVA LACERDA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, do município de Nova Lacerda/MT, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600015-18.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600015-18.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
NOVA LACERDA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO, do município de Nova Lacerda/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600014-33.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600014-33.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DE NOVA LACERDA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIALISTA
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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Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO, do município de Nova Lacerda/MT, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600013-48.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600013-48.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE NOVA
LACERDA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO LIBERAL
(antigo Partido da República), do município de Nova Lacerda/MT , relativa ao exercício financeiro
de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600012-63.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600012-63.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 77 DE
COMODORO
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do SOLIDARIEDADE, do
município de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro 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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Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600011-78.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600011-78.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, do município de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-93.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600010-93.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA, do município de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de
2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600009-11.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600009-11.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMODORO - MT MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL, do município de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600008-26.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600008-26.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Vistos, etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA, do município de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600007-41.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600007-41.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO
PROGRESSISTA, do município de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600006-56.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600006-56.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: 19 - PODEMOS - ORGAO PROVISORIO - COMODORO - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PODEMOS, do município
de Comodoro/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.

Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro 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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Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600027-32.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600027-32.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 77 DE
CONQUISTA D' OESTE
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do SOLIDARIEDADE, do
município de Conquista D'Oeste/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600029-02.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600029-02.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATA DE RONDOLANDIA DEM
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do DEMOCRATAS, do
município de Rondolândia, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PROCESSO 0600030-84.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600030-84.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: 51 - PATRIOTA - RONDOLANDIA - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PATRIOTA, do município
de Rondolândia/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600031-69.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600031-69.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - RONDOLANDIA - MT - MUNICIPAL
Vistos, etc.

Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
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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Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO, do município de Rondolândia/MT, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600032-54.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600032-54.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE
RONDOLANDIA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, do município de Rondolândia/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600034-24.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600034-24.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, do município de Rondolândia/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.

Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro 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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Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600035-09.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600035-09.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE
RONDOLANDIA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO, do município de Rondolândia/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600036-91.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600036-91.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE RONDOLANDIA
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO VERDE, do
município de Rondolândia/MT , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PROCESSO 0600024-77.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
0600024-77.2020.6.11.0061
AUTORIDADE: JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a omissão na Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, do município de Conquista D'Oeste , relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas anuais é obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
O processo teve início com a apresentação de certidão pelo Cartório Eleitoral, cujo teor atesta que
o partido em ênfase não apresentou à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas o partido político em
ênfase manteve-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pugnando pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 45, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23604/19.
Considerando a inércia após a notificação DECLARO A REVELIA do interessado, aplicando-lhe
somente os efeitos no artigo 346 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à esfera
eleitoral.
Diante do exposto, DECLARO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do exercício financeiro de
2018, do partido político em testilha, o que faço com fulcro no art. 46, IV, alínea a , da Resolução
TSE nº 23604/19.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23604/19.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (Sico).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 29 de maio de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

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

