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administrativas, possibilitando o aumento da produtividade e
da melhoria da qualidade dos serviços eleitorais;
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos
assentamentos, registros e bancos de dados permanentes de
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
cada uma das circunscrições eleitorais; Considerando a
criação dos Fóruns Eleitorais por meio da Resolução TRE/MT
Des. Rui Ramos Ribeiro
nº 512/2004; RESOLVE aprovar a presente Resolução, que
Vice-Presidente no exercício da Presidência
dispõe sobre a administração do Fórum Eleitoral e o
funcionamento da Central de Atendimento ao Eleitor (CAE)
Des. Sebastião de Moraes Filho
no município de Sinop. DO FÓRUM ELEITORAL DE SINOP.
Corregedor Regional Eleitoral em substituição
Art. 1o O Fórum Eleitoral de Sinop é integrado pelas 22ª e
32ª Zonas Eleitorais, e pela Central de Atendimento ao
Eleitor. Art. 2° Incumbe ao Fórum Eleitoral de Sinop o
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planejamento, a coordenação, orientação, direção e o
Bosque da Saúde – Cuiabá – MT
controle das atividades administrativas comuns, ressalvadas
78.050-000
as internas e exclusivas de cada Zona Eleitoral. DA
DIRETORIA DO FÓRUM. Art. 3° O Fórum Eleitoral será gerido
administrativamente pela 22ª Zona Eleitoral, sendo o seu
Juiz Eleitoral designado, concomitantemente, Juiz Diretor do
Secretaria Judiciária
Fórum. § 1o A designação do Juiz Diretor do Fórum Eleitoral
vigerá pelo prazo que perdurar sua respectiva nomeação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
como Juiz da 22ª Zona Eleitoral. § 2o A designação do Juiz
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Diretor do Fórum Eleitoral poderá ser revogada,
substituindo-se seu Diretor por ato fundamentado do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ouvido o
Corregedor Regional Eleitoral. Art. 4o Compete ao Juiz
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Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais
a atender à demanda de atividades da referida unidade; VIII
efeitos legais, publica-se a seguinte Resolução:
- realizar inspeção predial para verificar as condições gerais
de manutenção da construção; IX - convocar reuniões entre
RESOLUÇÃO N° 627/2010. Dispõe sobre a administração do
os Juízes Eleitorais e servidores para discutir assuntos
Fórum Eleitoral e o funcionamento da Central de
administrativos relacionados ao Fórum Eleitoral e Central de
Atendimento ao Eleitor (CAE) no município de Sinop/MT e dá
Atendimento ao Eleitor; X - promover a apuração de
outras providências. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
qualquer irregularidade verificada no âmbito do Fórum
MATO GROSSO, no uso das atribuições que são conferidas
Eleitoral e Central de Atendimento ao Eleitor, tomando as
pelo artigo 19, incisos IX e LI, do seu Regimento Interno e,
providências necessárias ao saneamento; XI - exercer
Considerando a recomposição das Zonas Eleitorais
quaisquer outras atividades decorrentes do exercício do
aprovadas no Processo Administrativo nº 915/2004 - Classe
cargo, ou que lhes sejam determinadas pelo Tribunal
15, em especial o contido na Resolução TRE/MT nº
Regional Eleitoral. Art. 5º O Chefe de Cartório da 22ª Zona
610/2009, que aprovou o remanejamento da 32ª Zona
Eleitoral ficará responsável por auxiliar os trabalhos do
Eleitoral para o município de Sinop;
Fórum Eleitoral e Central de Atendimento ao Eleitor.
Considerando a necessidade de racionalização de custos, o
Parágrafo único. Compete ao Auxiliar do Juiz Diretor do
aperfeiçoamento dos meios de segurança e a eficiência dos
Fórum Eleitoral: I - controlar a frequência dos servidores
procedimentos cartorários; Considerando a necessidade de
lotados na Diretoria do Fórum Eleitoral; II - gerenciar as
distribuir, de forma equânime, as diversas competências
atividades administrativas, incluindo a solicitação de bens e
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serviços para o bom funcionamento do Fórum Eleitoral e
Central de Atendimento ao Eleitor; III - controlar a entrada e
saída de documentos encaminhados à Diretoria do Fórum
Eleitoral; IV - relacionar-se com as demais unidades
administrativas do Fórum Eleitoral, no encaminhamento de
assuntos do interesse da Justiça Eleitoral; V - administrar a
aplicação de suprimento de fundos na manutenção das
atividades do Fórum; VI - realizar diretamente e de forma
conjunta, o pedido de materiais de consumo dos Cartórios
que compõem o Fórum Eleitoral de Sinop e Central de
Atendimento ao Eleitor, distribuindo-os imediatamente após
o recebimento; VII - gerir a utilização dos veículos oficiais
colocados à disposição do Fórum Eleitoral, para atender,
além dos trabalhos desenvolvidos no Fórum, os trabalhos
desenvolvidos nas Zonas Eleitorais que a compõem e Central
de Atendimento ao Eleitor, adotando medidas de controle,
fiscalização e concessão, considerando, para tanto, o volume
de trabalho acometido a cada unidade; VIII - controlar e
atestar a utilização das linhas telefônicas instaladas na
Diretoria do Fórum; IX - controlar e atestar, conjuntamente
com o servidor previamente designado como responsável
pela Central de Atendimento ao Eleitor, a utilização das
linhas telefônicas instaladas pelo Tribunal Regional Eleitoral;
X - gerenciar junto aos Cartórios Eleitorais, no caso de falta
de algum servidor lotado na Central de Atendimento ao
Eleitor, a substituição imediata do mesmo, na hipótese de
grande demanda de atendimento;XI - auxiliar o Juiz-Diretor
nas demais atividades administrativas do Fórum Eleitoral.
DOS DADOS DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO DOS PARTIDOS
POLÍTICOS E JULGAMENTO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES
DE CONTAS ANUAIS. Art. 6º O Cartório Eleitoral da 32ª Zona
Eleitoral ficará responsável em manter atualizados os dados
concernentes aos Órgãos Municipais de Direção dos Partidos
Políticos, pela análise e o julgamento das prestações de
contas anuais, bem ainda as seguintes atribuições: I registrar e arquivar os dados dos órgãos partidários
municipais concernentes às suas composições e às
localizações de suas sedes e de seus membros, bem como
adotar medidas que promovam a constante atualização das
respectivas anotações; II - conhecer dos pedidos de rubrica
dos livros, atas e documentos dos órgãos de direção dos
partidos políticos, e providenciar os consequentes registros;
III - comunicar aos órgãos de direção dos partidos políticos
as orientações advindas do TRE/MT, de interesse comum às
Zonas Eleitorais. DO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR. Art. 7º O Cartório da 22ª Zona Eleitoral
funcionará como Cartório Distribuidor dos inquéritos
policiais, cartas precatórias, ações penais, bem como demais
feitos de competência das Zonas Eleitorais, obedecidas as
regras de distribuição previstas em resolução específica. DA
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. Art. 8º Os
eleitores serão atendidos pelos respectivos Cartórios
Eleitorais e pela Central de Atendimento ao Eleitor - CAE,
que atende indistintamente aos eleitores de todas as Zonas
Eleitorais. Art. 9º A Central de Atendimento ao Eleitor será
integrada ao menos por um servidor de cada Zona Eleitoral,
com o apoio técnico e operacional do TRE/MT. § 1º Os
servidores designados para prestarem atendimento na
Central deverão ter prática cartorária, notadamente no que
se refere ao Sistema Informatizado de Emissão de Títulos
Eleitorais, ao Cadastro Nacional de Eleitores e à respectiva
Legislação Eleitoral. § 2º Os servidores lotados na Central
deverão prestar serviços de forma contínua e permanente,
exceto em situações devidamente justificadas. § 3º Dentre
os lotados na Central de Atendimento será designado um
servidor, que ficará responsável pelas seguintes atividades: I
- providenciar a entrega dos documentos relacionados no
inciso VIII do artigo 12, diretamente aos Cartórios Eleitorais;
II - informar ao Auxiliar da Diretoria do Fórum a ausência de
servidor, objetivando diligências junto à Zona a que pertence
o mesmo, para fins de sua substituição no caso de grande
demanda no atendimento; III - controlar e atestar,
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conjuntamente com o Auxiliar da Diretoria do Fórum, a
utilização das linhas telefônicas da Central de Atendimento;
IV - repassar as orientações gerais advindas do TRE/MT,
referentes ao atendimento ao eleitor e ao Sistema ELO. Art.
10. Compete aos respectivos Juízes Eleitorais, cujo eleitor
tenha sido atendido na Central de Atendimento, analisar e
decidir sobre os Requerimentos de Alistamento Eleitoral,
bem como outras questões envolvendo o Cadastro Eleitoral,
para fins de regularização da situação do eleitor. Art. 11. Na
emissão dos títulos eleitorais pela Central de Atendimento
será utilizada a chancela mecânica do Presidente do TRE/MT.
Art. 12 Compete aos servidores lotados na Central de
Atendimento ao Eleitor: I - atender e orientar os eleitores,
prestando-lhes informações relativas ao Cadastro Nacional
de Eleitores, conforme determina a legislação específica,
efetuando a devida consulta junto ao referido Cadastro, a
fim de verificar a situação fática do eleitor perante a Justiça
Eleitoral; II - proceder às operações de alistamento,
transferência, revisão de dados e emissão de segunda via do
título dos eleitores domiciliados na respectiva circunscrição;
III - efetuar a impressão dos títulos eleitorais e promover a
sua imediata entrega, com a assinatura do Protocolo de
Entrega do Título Eleitoral (PETE); IV - receber pedidos de
justificativa pela ausência do voto e requerimento de
regularização de inscrição suspensa; V - expedir guias de
recolhimento de multas, orientando o eleitor quanto ao
devido preenchimento; VI - digitar o formulário de
Atualização da Situação do Eleitor (ASE) referente ao
pagamento de multa, logo após a apresentação da Guia de
Pagamento devidamente quitada pelo eleitor, visando à
imediata regularização da situação para fins de emissão da
Certidão de Quitação e Certidão Circunstanciada; VII fornecer, de imediato, Certidões de Quitação Eleitoral e
Certidões
Circunstanciadas;
VIII
encaminhar
semanalmente às Zonas Eleitorais de competência, os RAEs
emitidos, devidamente assinados pelo eleitor e pelo servidor
que prestou o atendimento, anexando-lhes os respectivos
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETEs), as guias de
pagamento de multas, se for o caso, bem como os
documentos relacionados no inciso IV deste artigo; § 1º
Deferidos os RAEs, as Zonas Eleitorais procederão às
publicações necessárias e aos arquivamentos devidos. § 2º
Compete aos Cartórios Eleitorais o preenchimento e a
digitação dos demais ASE s, bem como a execução de
todas as demais práticas cartorárias não delegadas à Central
de Atendimento ao Eleitor. Art. 13. Compete à Corregedoria
Regional Eleitoral baixar instruções regulamentando o
atendimento e demais providências operacionais que se
fizerem necessárias. DA EXECUÇÃO FISCAL DOS FEITOS
ELEITORAIS. Art. 14. Compete à 32ª Zona Eleitoral o
processamento dos feitos de execução fiscal, que deverão
seguir as regras e diretrizes gerais fixadas pelo Manual de
Execução Fiscal da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, expedido
pela Corregedoria Regional Eleitoral. Art. 15. Os efeitos da
presente Resolução vigerão a partir da data da efetiva
instalação da 32ª Zona Eleitoral em Sinop, designada para o
dia 10/12/10 (artigo 1º, III, do Provimento CRE/MT nº
04/2010) revogadas as disposições em contrário. Publiquese. Registre-se. Cumpra-se. Sala das Sessões do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e
quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dez. (ass.)
Des. RUI RAMOS RIBEIRO. Presidente do TRE-MT em
exercício. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VicePresidente e Corregedor Regional Eleitoral em exercício. Dr.
SAMIR HAMMOUD. Jurista. Dr. CESAR AUGUSTO BEARSI.
Juiz Federal. Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. Juiz de
Direito. Dr. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. Juiz de Direito.
Dr. SAMUEL FRANCO DALIA JÚNIOR. Jurista
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, em Cuiabá, ao primeiro dia do mês de julho do ano
dois mil e dez
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Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO SECRETÁRIO DA SJ/TRE/MT
EDITAL N. 101/2010/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais
efeitos legais, publica-se a seguinte Resolução:
RESOLUÇÃO Nº 626/2010. Dispõe sobre a designação de
Juízes Eleitorais para a fiscalização de propaganda eleitoral e
o exercício do poder de polícia nas eleições gerais de 2010, e
dá outras providências. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 19, incisos IV, IX, XLIV e LI do
Regimento Interno e, em conformidade com o disposto nos
artigos 30, XVI e 245, § 3º, ambos do Código Eleitoral;
Considerando que o poder de polícia sobre a propaganda
eleitoral será exercido exclusivamente pelos Juízes Eleitorais,
nos municípios, e pelos Juízes designados pelos Tribunais
Regionais Eleitorais, nas capitais e demais localidades com
mais de uma Zona Eleitoral; Considerando a existência,
neste Estado, de municípios com mais de uma Zona Eleitoral
em sua circunscrição, sendo necessária, portanto, a
designação de um dos Juízes Eleitorais para o exercício da
supracitada função; Considerando, ainda, as disposições
contidas no artigo 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97, c/c o
artigo 16, caput, e artigo 76, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº 23.191/2009; RESOLVE: Art. 1º Designar os Juízes
Eleitorais responsáveis pela organização e exercício do poder
de polícia em relação à propaganda eleitoral em geral, bem
como dispor sobre a localização de comícios, nos seguintes
municípios: I - Cuiabá: 1ª Zona Eleitoral; II - Várzea
Grande: 20ª Zona Eleitoral; III - Rondonópolis: 45ª Zona
Eleitoral; IV - Barra do Garças: 47ª Zona Eleitoral Parágrafo
único. Nos demais municípios, em que haja apenas uma
sede de Zona Eleitoral, o poder de polícia será exercido pelo
respectivo Juiz Eleitoral. Art. 2º O poder de polícia se
restringe às providências necessárias para inibir práticas
ilegais de propaganda em geral, vedada a censura prévia
sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão,
no rádio ou na internet (Lei nº 9.504/97, artigo 41, § 2º). §
1º No caso de condutas sujeitas a penalidades, o Juiz
Eleitoral delas cientificará o Ministério Público, para adoção
de providências de sua competência. § 2º Compete aos
Juízes Eleitorais, ainda, julgar as reclamações sobre a
localização dos comícios e tomar providências sobre a
distribuição equitativa dos locais aos partidos políticos e às
coligações. Art. 3º Além das reclamações, representações e
pedidos de resposta dirigidos aos Juízes Auxiliares do
TRE/MT, fica ressalvada a competência da Corregedoria
Regional Eleitoral para a apuração do uso indevido, desvio
ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou partido político. Art. 4°
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. Sala das Sessões do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos 24 dias do
mês de junho do ano dois mil e dez. (ass.) Des. RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente do TRE-MT em exercício. Des.
SEBASTIÃO DE
MORAES FILHO.
Vice-Presidente e
Corregedor Regional Eleitoral em exercício. Dr. SAMIR
HAMMOUD. Jurista. Dr. CESAR AUGUSTO BEARSI. Juiz
Federal. Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. Juiz de
Direito. Dr. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. Juiz de Direito.
Dr. SAMUEL FRANCO DALIA JÚNIOR. Jurista
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, em Cuiabá, ao primeiro dia do mês de
julho do ano dois mil e dez
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EDITAL N. 104/2010/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais
efeitos legais, publica-se a seguinte Resolução:
RESOLUÇÃO Nº 629/2010. Designa a Comissão para
organização e condução dos Trabalhos da Votação Paralela
nas Eleições de 2010. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso IV do artigo 19 de seu Regimento
Interno: Considerando que a Resolução nº 23.205/2010TSE, dispõe que até 30 (trinta) dias antes das eleições de
03/10/2010, os Tribunais Regionais Eleitorais deverão
designar em sessão pública, a Comissão responsável pela
organização e condução dos trabalhos referentes à votação
paralela: RESOLVE: Art. 1º - Designar a Comissão de
Votação Paralela, composta pelos seguintes membros:
Presidente: Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO - Juiz
Membro Substituto do TRE/MT; Membros: ERIVELTO
BASTOS NOVAIS - Técnico Judiciário da Secretaria de
Tecnologia da Informação; LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA
- Técnico Judiciário da Secretaria Judiciária; ROSELY SABOIA
PIMENTEL SALDANHA - Analista Judiciário da Corregedoria
Regional Eleitoral; MARA LUCIA CHEPP - Analista Judiciário
da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria Art. 2º A Comissão deverá planejar, organizar e conduzir todos os
trabalhos relativos ao seguro funcionamento das urnas
eletrônicas, por meio de votação paralela, nos termos da
Resolução n.º 23.205/2010-TSE. Art. 3º - O Ministério
Público Eleitoral indicará um representante que acompanhará
todos os trabalhos realizados pela Comissão ora designada.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso. Em Cuiabá/MT, 30 de junho de 2010.
Publique-se. Registre-se. (ass.) Des. RUI RAMOS RIBEIRO.
Presidente do TRE-MT em exercício. Des. JUVENAL PEREIRA
DA SILVA. Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
em exercício. Dr. SAMIR HAMMOUD. Jurista. Dr. CESAR
AUGUSTO BEARSI. Juiz Federal. Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA. Juiz de Direito. Dr. JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES. Juiz de Direito. Dr. SAMUEL FRANCO DALIA
JÚNIOR. Jurista
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, em Cuiabá, ao primeiro dia do mês de
julho do ano dois mil e dez
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO SECRETÁRIO DA SJ/TRE/MT
Publicação de Acórdão - Edital n. 102-2010
EDITAL N.º 102/2010/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais
efeitos legais, publicam-se os seguintes acórdãos:
ACÓRDÃO N. 18898
PROCESSO N. 6/2008 - CLASSE PC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PRP/MT REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2007
REQUERENTE:
PLAUTO
AUGUSTO
VIEIRA
VELHO,
PRESIDENTE ESTADUAL DO PRP/MT
RELATOR: EXMO. SR. DR. CÉSAR AUGUSTO BEARSI
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO - EXERCÍCIO DE 2007
- NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS INVIABILIZAÇÃO DA ANÁLISE - PARECER DO ÓRGÃO DE
CONTROLE
INTERNO
PELA
DESAPROVAÇÃO
DESAPROVAÇÃO
Não merece aprovação a prestação de contas anual do
partido, uma vez que este não apresentou os documentos
exigidos para a apreciação regular das contas
ACÓRDÃO N. 18898
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
22/06/2010, à unanimidade, rejeitar as contas do Partido
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Republicano Progressista - PRP/MT, referentes ao exercício
financeiro de 2007, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento os Juízes Dr. Sebastião de
Arruda Almeida, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Dr. Samuel
Franco Dalia Júnior, Des. Sebastião de Moraes Filho e Dr.
Samir Hammoud.
SALA DAS SESSÕES do Tribunal Regional Eleitoral. Cuiabá,
24 de junho de 2010
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO. Vice-Presidente do
TRE/MT, no exercício da Presidência
Doutor CÉSAR AUGUSTO BEARSI. Relator
ACÓRDÃO N. 18899
PROCESSO N. 1553/2009 - CLASSE RE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
EM RECURSO ELEITORAL (REF.: PROC.: 123/2008 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES/2008 CUIABÁ - 39ª ZE)
EMBARGANTE: ANTÔNIO JERÔNIMO LUZ DE ABREU
ADVOGADO: DR. VILSON PEDRO NERY
RELATOR: EXMO. SR. DR. CÉSAR AUGUSTO BEARSI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA
- REAL INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA
NO ARESTO - EMBARGOS REJEITADOS E DECLARADOS
PROTELATÓRIOS
Diante da flagrante inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada no acórdão atacado, é de se
rejeitar
os
embargos
de
declaração
que
visam
exclusivamente a um novo pronunciamento da Corte acerca
de matéria já discutida, revelando o caráter protelatório do
recurso
ACÓRDÃO N. 18899
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
22/06/2010, à unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração interpostos por Antônio Jerônimo Luz de Abreu e
declará-los protelatórios, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento os Juízes Dr. Sebastião de
Arruda Almeida, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Dr. Samuel
Franco Dalia Júnior, Des. Sebastião de Moraes Filho e Dr.
Samir Hammoud.
SALA DAS SESSÕES do Tribunal Regional Eleitoral. Cuiabá,
24 de junho de 2010
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO. Vice-Presidente do
TRE/MT, no exercício da Presidência. Doutor CÉSAR
AUGUSTO BEARSI. Relator
ACÓRDÃO N. 18900
PROCESSO N. 1538/2009 - CLASSE RE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
EM RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DE 2008 - MUNICÍPIO DE SÃO
PEDRO DA CIPA - JUÍZO DA 14ª ZE
EMBARGANTE: EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU
ADVOGADOS: DRS. CÍNTIA DOS ARBUÉS NERY DA SILVA,
JUSCELINO
BARRETO
MONTEIRO
E
EDMILSON
VASCONCELOS DE MORAES
RELATOR: EXMO. SR. DR. SAMIR HAMMOUD
RELATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DR. CÉSAR AUGUSTO
BEARSI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA
- REAL INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA
NO ARESTO - EMBARGOS REJEITADOS E DECLARADOS
PROTELATÓRIOS
Diante da flagrante inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada no acórdão atacado, é de se
rejeitar
os
embargos
de
declaração
que
visam
exclusivamente a um novo pronunciamento da Corte acerca
de matéria já discutida, revelando o caráter protelatório do
recurso
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ACÓRDÃO N. 18900
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
22/06/2010, à unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração interpostos por Eduardo José da Silva Abreu e
declará-los protelatórios, nos termos do voto do Relator
designado. Participaram do julgamento os Juízes Dr.
Sebastião de Arruda Almeida, Dr. Jorge Luiz Tadeu
Rodrigues, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, Des. Sebastião
de Moraes Filho e Dr. Samir Hammoud.
SALA DAS SESSÕES do Tribunal Regional Eleitoral. Cuiabá,
24 de junho de 2010
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO. Vice-Presidente do
TRE/MT, no exercício da Presidência
Doutor CÉSAR AUGUSTO BEARSI. Relator designado
ACÓRDÃO N. 18902
PROCESSO N. 1559/2009 - CLASSE RE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL
(REF.: PROC.: 306/2008 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS - ELEIÇÕES/2008 - CUIABÁ - 39ª ZE)
EMBARGANTE: MARCREAN DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: DR. MAURO MAX ARRUDA ABREU
RELATOR: EXMO. SR. DR. CÉSAR AUGUSTO BEARSI
EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REAL INTUITO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ARESTO EMBARGOS REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS.
Diante da flagrante inexistência de omissão a ser sanada no
acórdão atacado, é de se rejeitar os embargos de declaração
que visam exclusivamente a um novo pronunciamento da
Corte acerca de matéria já discutida, revelando o caráter
protelatório do recurso
ACÓRDÃO N. 18902
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
22/06/2010, à unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração interpostos por Marcrean dos Santos Silva e
declará-los protelatórios, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento os Juízes Dr. Sebastião de
Arruda Almeida, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Dr. Samuel
Franco Dalia Júnior, Des. Sebastião de Moraes Filho e Dr.
Samir Hammoud.
SALA DAS SESSÕES do Tribunal Regional Eleitoral. Cuiabá,
24 de junho de 2010
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO. Vice-Presidente do
TRE/MT, no exercício da Presidência
Doutor CÉSAR AUGUSTO BEARSI. Relator
ACÓRDÃO N. 18908
PROCESSO
N.
1580/2009
CLASSE
RE
(7754.03.2008.6.11.0000)
RECURSO ELEITORAL - PONTES E LACERDA - REFERENTE AO
PROCESSO Nº 054/2008 DA 25ª ZONA ELEITORAL - PONTES
E LACERDA/MT - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2008 - CANDIDATO A VEREADOR LOURIVALDO
RODRIGUES DE MORAES - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
RECORRENTE: LOURIVALDO RODRIGUES DE MORAES
ADVOGADO: DR. AGRÍCOLA PAES DE BARROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
REPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES.
REANÁLISE. ESFERA RECURSAL. POSSIBILIDADE. ERROS
FORMAL E MATERIAL. CONSTATAÇÃO DE FALHA QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO.
IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REPROVAÇÃO
DAS CONTAS
Verificando a Corte revisora que uma das irregularidades que
comprometia as contas do candidato não foi sanada, a qual
importa na impossibilidade de aferir a regular aplicação das
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receitas de campanha, deve ser mantida a decisão que
rejeitou as contas
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
24/06/2010, à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos das notas taquigráficas.
Cuiabá, 29 de junho de 2010. Desembargador RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente do TRE/MT. Doutor JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES. Relator
ACÓRDÃO N. 18909
PROCESSO N. 4631/2006 - CLASSE PC (Prot. N. 7060/2006)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PFL/MT REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2005
REQUERENTE: JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS, PRESIDENTE
REGIONAL DO PFL/MT
RELATOR: EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2005. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N.
22.250/2006. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE
INTERNO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. PENDÊNCIA
DE VÍCIOS DE NATUREZA FORMAL. REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
Merece aprovação, com ressalvas, a prestação de contas de
Partido Político que atende aos requisitos exigidos pelas
normas de regência, ressalvadas eventuais irregularidades
de cunho formal
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
24/06/2010, à unanimidade, aprovar, com ressalvas, as
contas do Partido da Frente Liberal - PFL/MT, referentes ao
exercício financeiro de 2005, nos termos das notas
taquigráficas.
Cuiabá, 29 de junho de 2010. Desembargador RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente do TRE/MT
Doutor JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. Relator
ACÓRDÃO N. 18910
PROCESSO N. 1250/2008 - CLASSE RE (NUMERAÇÃO
ÚNICA: 794985.2008.611.000)
RECURSO ELEITORAL - RIBEIRÃOZINHO - REFERENTE AO
PROCESSO Nº 461/2008 DA 47ª ZONA ELEITORAL - BARRA
DO
GARÇAS/MT
PEDIDO
DE
PROVIDENCIAS
IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
DE 2008
RECORRENTE: JOSÉ CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADOS: DRS. JOSÉ LUIZ BLASZAK E MAURO GOMES
PIAUI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: EXMO. SR. DR. CÉSAR AUGUSTO BEARSI
RECURSO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
PROVIDÊNCIAS.
IMPUGNAÇÃO DE RESULTADO DE URNA. IMPEDIMENTO DO
EXERCÍCIO DO VOTO. ÚNICO ELEITOR. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ELEITORAL.
DEFICIENTE VISUAL AUXILIDADA POR PESSOA A SERVIÇO
DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INFRAÇÃO
AO §2º DO ARTIGO 54 DA RESOLUÇÃO TSE N. 22.712/08
QUE NÃO CARACTERIZA NULIDADE DA VOTAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO SIGILO DO VOTO. CRIME ELEITORAL.
RECURSO IMPROVIDO
- Quando o recurso for interposto na hipótese de pedido de
anulação da votação, o prazo a ser considerado é aquele
previsto no art. 258 do Código Eleitoral, ou seja, 03 (três)
dias. Precedente do TSE. (Acórdão nº 19401, Relator(a) Min.
FERNANDO NEVES DA SILVA, Diário de Justiça, Volume 1,
Data 29/06/2001, Página 212)
- As atas das seções eleitorais se constituem em documentos
oficiais que contêm a descrição detalhada de todos os passos
da votação nas seções impugnadas, tendo sido inclusive
referendadas pelos fiscais de todos os partidos políticos. Não
há que se falar em cerceamento de defesa se, somente com
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as anotações ali constantes, já for possível perceber se
realmente houve a nulidade combatida ou se os fatos
narrados não passaram de mera irregularidade sem aptidão
para viciar o processo eleitoral
- Impedir alguém de exercer o sufrágio não consta no rol de
nulidades dos artigos 219 a 222 do Código Eleitoral. Todavia,
poderia até ser considerada fraude à votação caso se
tratasse, por exemplo, de óbice à votação de vários eleitores
com o objetivo de manipular o resultado do pleito, o que não
é a hipótese
PROCESSO N. 1250/2008 - CLASSE RE (NUMERAÇÃO
ÚNICA: 794985.2008.611.000)
- Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio constitui
crime eleitoral, consoante o artigo 297 do Código Eleitoral.
Assim, havendo indícios da prática desse delito, devem os
fatos ser apurados na seara criminal através do competente
inquérito policial, o que torna desnecessária, no presente
processo, a análise fática para saber se realmente o eleitor
foi impedido de votar ou se não conseguiu votar por causa
de eventual deficiência
- Auxílio no voto do eleitor prestado por pessoa à serviço da
Justiça Eleitoral viola a regra do art. 54, §2º da Resolução
TSE n. 22.712/08. Todavia, se tal atitude não influenciou na
manifestação da vontade do eleitor, não há que se falar em
fraude capaz de dar ensejo à anulação do respectivo voto e,
menos ainda, dos demais votos depositados na urna
eletrônica
- Havendo indícios de do crime do art. 310 do Código
Eleitoral, deve haver apuração em inquérito policial
competente
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
24/06/2010, à unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, por igual votação, negar provimento
ao recurso, nos termos das notas taquigráficas.
Cuiabá, 29 de junho de 2010. Desembargador RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente do TRE/MT. Doutor CÉSAR AUGUSTO
BEARSI. Relator
ACÓRDÃO N. 18911
PROCESSO N. 203/2008 - CLASSE PP (NUMERAÇÃO ÚNICA:
737902.2008.611.000)
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - NOVA UBIRATÃ - REFERENTE
AO PROCESSO Nº 152/2008 DA 43ª ZONA ELEITORAL SORRISO/MT - VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS E
RESUMOS DIGITAIS DAS URNAS ELETRÔNICAS UTILIZADAS
NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE NOVA
UBIRATÃ/MT (JOSÉ BAUER - REPRESENTANTE)
RELATOR: EXMO. SR. DR. CÉSAR AUGUSTO BEARSI
PEDIDO
DE
PROVIDÊNCIAS.
VERIFICAÇÃO
DAS
ASSINATURAS
E
RESUMOS
DIGITAIS
DE
URNAS
ELETRÔNICAS APÓS O PLEITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
E CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS. NÃO INDICAÇÃO DO
SOFTWARE A SER UTILIZADO. IMPROCEDÊNCIA
- O artigo 29-G, §1º da Resolução TSE n. 22.714/08,
alterada pela Resolução TSE n. 22.850/08, estabelece que o
pedido deve, além de relatar fatos, apresentar indícios e
circunstâncias que o justifiquem
- Para que a verificação tenha efeito prático, deve ainda a
agremiação apresentar software diferente do já utilizado na
verificação obrigatória e devidamente homologado pelo TSE
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
24/06/2010, à unanimidade, julgar improcedente o pedido,
nos termos das notas taquigráficas.
Cuiabá, 29 de junho de 2010. Desembargador RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente do TRE/MT. Doutor CÉSAR AUGUSTO
BEARSI. Relator/MT
ACÓRDÃO N. 18913
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PROCESSO N. 1376/2009 - CLASSE RE (NUMERAÇÃO
ÚNICA: 783634.2008.611.0000)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
EM RECURSO ELEITORAL - CUIABÁ - REFERENTE AO
PROCESSO Nº
317/2008 DA 39ª ZONA ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2008 CANDIDATO CÉLIO BISPO DE SOUZA - DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS
EMBARGANTE: CÉLIO BISPO DE SOUZA
ADVOGADOS: DRS. HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO,
RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA E APARECIDA DE CASTRO
MARTINS
RELATOR: EXMO. SR. DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAL INTUITO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DE DIREITO DECIDIDA NO ARESTO.
EMBARGOS REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS
Diante da flagrante inexistência de omissão a ser sanada no
acórdão atacado, é de se rejeitar os embargos de declaração
que visam exclusivamente a um novo pronunciamento da
Corte acerca de matéria de direito já discutida
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
24/06/2010, à unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração e declará-los protelatórios, nos termos das notas
taquigráficas.
Cuiabá, 29 de junho de 2010. Desembargador RUI RAMOS
RIBEIRO. Vice-Presidente do TRE/MT, no exercício da
Presidência. Doutor SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.
Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, em Cuiabá, ao primeiro dia do mês de julho do ano
de dois mil e dez
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
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Administrativa, em face da não aceitação de ações de
treinamento para fins de percepção do adicional de
qualificação, conforme decisão da Secretária de Gestão de
Pessoas a fls. 68
A fls. 64 -76, o servidor relaciona os cursos que justificam
seu inconformismo, cuja decisão pretende que seja revista,
conforme tabela abaixo:
Item
1

2

3

Ações
de
Treinamento
Curso
de
Extensão
Princípios
Constitucionais
do Processo Penal
e
Competência
Criminal
na
Constituição
2006

fl

I Ciclo de Estudos
das Eleições 2006

Treinamento
Preparatório para
as
Eleições
2006

56

Carga
horária
15 h

Motivo do não
aproveitamento
Curso
incompatível
com a descrição
e especificação
do cargo efetivo
ou cargo/função
comissionada
exercida
pelo
servidor

47

?

Treinamento
sistemas
corporativos
eleitorais que
referem
ferramentas
necessárias
exercício
cargo

49

24 h

ATOS DA PRESIDÊNCIA
EDITAIS
EDITAL N. 105/2010/CAPJ/SJ
4
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais
efeitos legais, publica-se a seguinte Resolução:
PORTARIA Nº 274/2010. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e
Resolução n. 575, de 06/03/2007, deste Tribunal e,
considerando o disposto no expediente protocolado sob o n.
8.214/2010, RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR em parte, ad
referendum, a Resolução Administrativa n. º 119, de
20/05/2010, transferindo a Sessão Plenária do dia
01/07/2010
para
o
dia
30/07/2010,
às
18:00
horas. Publique-se. Gabinete da Presidência, em 01º de
julho de 2010. Desembargador Rui Ramos Ribeiro.
Presidente do TRE-MT em exercício
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, em Cuiabá, ao primeiro dia do mês de julho do ano
dois mil e dez
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO SECRETÁRIO DA SJ/TRE/MT

DECISÕES MONOCRÁTICAS
Concessão de Adicional de Qualificação ¿ Ações de
Treinamento ao servidor Anderson Teixeira do Carmo
Protocolo n.º 4.952/2009 - Procedimento Administrativo n.º
4.952/2009
Vistos etc
Trata-se de recurso interposto pelo ex-servidor ANDERSON
TEIXEIRA
DO
CARMO,
Técnico
Judiciário,
Área

Treinamento dos
Técnicos
Judiciários
dos
Cartórios
Eleitorais - 2005

52

40

Treinamento
sistemas
corporativos
eleitorais que
referem
ferramentas
necessárias
exercício
cargo
Treinamento
sistemas
corporativos
eleitorais que
referem
ferramentas
necessárias
exercício
cargo

de
e
se
a
ao
do

de
e
se
a
ao
do

de
e
se
a
ao
do

A chefe da Seção de Seleção, Admissão e Avaliação opinou
pela não aceitação dos cursos relacionados nos itens 2 a 4
para efeito aplicação de adicional de qualificação (fl. 77)
A Coordenadora de Educação e Desenvolvimento ratificou o
teor da informação da chefe da Seção de Seleção, Admissão
e Avaliação (fl. 77-v.) O titular da Secretaria de Gestão de
Pessoas endossou a informação da CED (fl. 79), e, com base
no
entendimento
firmado
entre
as
Unidades
de
Assessoramento Jurídico e Interno desta Corte e também
consoante a Ata de Reunião que relatou entendimento
pacificado sobre processos que tratam de ações de
treinamentos para fins de aplicação de adicional de
qualificação, entendeu haver suficiente suporte para o
deferimento parcial do pedido Submeteu o procedimento
administrativo
à
Diretoria-Geral,
ponderando
pela
manifestação da CCIA
Seguindo o mesmo entendimento, a Coordenadoria de
Controle Interno e Auditoria opinou favoravelmente ao
provimento parcial do recurso, pelas mesmas razões
expendidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 79)
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A Assessoria Jurídica, por meio do Parecer n.º 237/2009 (fls.
84-86), opinou pelo deferimento do recurso ao argumento
de que a legislação aplicável ao disciplinamento da
concessão do Adicional de Qualificação é somente a Lei n.º
11.416/2006 e a Resolução n.º 22.576/2007, por força do
que dispõem os arts. 13 e 26 da referida lei
A Diretoria-Geral solicitou a manifestação da Secretaria de
Gestão de Pessoas diante do entendimento inaugurado pela
Assessoria Jurídica a fls. 84 a 86. Por sua vez, a SGP,
acolhendo as considerações de suas Unidades Técnicas,
ratificou o posicionamento dantes adotado e, a fls. 88, a
Seção de Seleção, Admissão e Avaliação sugeriu que, caso a
Administração reveja seu posicionamento, que sejam
observados os efeitos da decisão retroativa a todos os
servidores que apresentaram certificados de cursos de
Treinamento de Sistemas Eleitorais e Corporativos, para
serem analisados e revistos tendo em vista a necessidade de
solicitação de verba orçamentária Questiona a referida
seção se a aceitação de tais cursos se dará a partir da
decisão da Administração.
A Assessoria Jurídica, solicitada a se manifestar (fl.91),
pondera pelo acolhimento do pedido no que tange ao
deferimento da atividade
Princípios Constitucionais do
Processo Penal e Competência Criminal na Constituição 2006, condicionado, todavia, à comprovação de exercício de
função comissionada de chefe de Cartório; também pelo
indeferimento das atividades recusadas sob a rubrica
treinamento em sistemas corporativos e eleitorais; por
último, pela notificação do servidor para apresentar recurso,
caso desejar, e pela extensão dos efeitos aos demais
servidores que tiveram seus pedidos recusados
Com essas informações, a Diretoria-Geral solicitou consulta,
por meio da lista de discussão RHUMOS, para ciência do
entendimento nos outros Regionais e no Tribunal Superior
Eleitoral
O resultado da pesquisa via lista Rhumos apontou o mesmo
entendimento já esposado pela Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria, por ocasião da reunião de 23 de outubro
de 2008, qual seja: os treinamentos decorrentes da criação
dos sistemas eleitorais e corporativos, por se referirem a
ferramentas necessárias ao exercício do cargo e por não
apresentarem a aquisição de conhecimentos adicionais pelo
servidor não serão tidos como válidos para efeito de
concessão do adicional de qualificação - ações de
treinamento.
Embora a Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 77 a 79), a
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (fls. 82) e a
Assessoria Jurídica (fls. 92 a 94) tenham sido favoráveis
para que o curso
Princípios Constitucionais do Processo
Penal e Competência Criminal da Constituição
seja
considerado para fins de concessão de adicional de
qualificação - AQ, a Coordenadoria de Educação e
Desenvolvimento, instada a se manifestar, informou que o
recorrente NÃO FAZ JUS ao benefício tendo em vista a
totalidade das ações de treinamento não somarem carga
horária suficiente para a concessão do referido adicional
É o relatório.
Decido
Conforme já mencionado, a consulta realizada pela
Secretaria de Gestão de Pessoas aos demais Tribunais
Regionais Eleitorais e ao Tribunal Superior Eleitoral concluiu
que persiste o entendimento sobre o não aproveitamento de
cursos considerados como
treinamento de sistemas
corporativos e eleitorais , razão pela qual não merece
acolhimento o pedido de reconhecimento dos certificados de
fls. 47, 49 e 52 para fins de percepção de adicional de
qualificação
No que concerne ao Curso de extensão
Princípios
Constitucionais do Processo Penal e Competência Criminal da
Constituição - 2006, este deve ser admitido como
ações
de treinamento e incluído no módulo de capacitação para
validade de percepção de adicional de qualificação.
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Diante do exposto, e em observância aos preceitos contidos
na Lei n.º 11.416/2006, bem ainda, pela Resolução TSE n.º
22.576/2007, acolho parecer da Diretoria-Geral a fim de
desprover o recurso interposto pelo servidor Anderson
Teixeira do Carmo, tendo em vista a totalidade das ações de
treinamento não somarem carga horária suficiente para a
concessão de (01) adicional de qualificação e pelo fato de
que o servidor não pertence mais ao quadro de servidores da
Justiça Eleitoral.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para a adoção das
providências pertinentes.
Cuiabá/MT, em 22 de junho de 2010
Assinado por: Desembargador Rui Ramos Ribeiro - VicePresidente do TRE/MT no exercício da Presidência

PORTARIAS
PORTARIA N.º 265/2010
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO, no exercício da Presidência, dentro das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XV,
do Regimento Interno deste Tribunal e diante do que consta
no expediente sob protocolo n° 4.320/2010, resolve:
Art. 1º Delegar aos Juízes Eleitorais do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso a competência para firmar Acordo
de Cooperação Técnica, junto às instituições de ensino,
visando à formação de auxiliares da Justiça Eleitoral, por
meio do Programa Mesário Voluntário
Art. 2º No preâmbulo do acordo citado no artigo anterior
deve ser mencionada a delegação que ora se concede, com a
indicação do número desta Portaria
Publique-se
Gabinete da Presidência, 28 de junho de 2010
Assinado por: Desembargador Rui Ramos Ribeiro - VicePresidente do TRE/MT no exercício da Presidência
PORTARIA Nº 272/2010
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no
exercício da Presidência e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso IX, do artigo 20, do Regimento Interno
deste Tribunal,
RESOLVE:
Nomear a Jornalista MARIANE APARECIDA LEITE DE
OLIVEIRA WEISSHEIMER para exercer o cargo em comissão
de Assessor de Comunicação Social - CJ-2, vinculado à
Assessoria de Comunicação Social da Secretaria deste
Tribunal, com efeitos a partir desta data
Publique-se
Gabinete da Presidência, em 01 de julho de 2010
Assinado por: Desembargador Rui Ramos Ribeiro - VicePresidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso no exercício da Presidência

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
Edital nº 419/2010

419/2010

EDITAL

N.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS
RIBEIRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
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14ª ZONA ELEITORAL
FAZ SABER, para conhecimento das pessoas interessadas e
demais efeitos legais, em consonância com os artigos 13 e
14 da Resolução TSE n. 19.406/95, que foi autuado e
distribuído aos 14/06/2010, recebendo o n. 1167-91/2010,
Classe
24 , o Pedido de Registro do PARTIDO PÁTRIA
LIVRE - PPL de Mato Grosso, Requerente: Apareicida Silva
Rodrigues, Presidente Regional do PPL/MT, Relator: Exmo.
Sr. Dr. Samuel Franco Dalla Júnior, protocolizado no Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso no dia 09 de junho de
2010, cabendo a qualquer filiado impugnar, no prazo de três
dias, contados da publicação deste edital, em petição
fundamentada, o pedido de registro da referida agremiação
partidária
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, em Cuiabá/MT, aos trinta dias do mês de junho de
2010

Assinado por: Breno Antônio
Secretário da SJ/TRE/MT

Sirugi

Gasparoto

-

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Processo n. 189/2008 - Representação por
propaganda irregular
Vistos e examinados.
Analisando detalhadamente o feito constata-se que às fls.
177 o PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) interpôs Embargos de
Declaração contra a sentença prolatada neste feito.
Alega em síntese que "(...) r.Sentença ao condenar os
Partidos deixa duvidas e obscuridades, pois não identifica
e/ou esclarece qual o Partido (PR, PMDB, PDT, PT, PPS E PV)
deverá fazer o devido pagamento, ou se tal condenação é
deverá ser rateadas entre todos ou individualizada a cada
um. (...)" (sic - fls.177)
Argumentando que a sentença é obscura, pugna para que tal
deficiência seja sanada e conseqüentemente seja identificada
a quem se aplica a pena e o devido valor.
É o relatório.
Decido.
Segundo o Embargante a sentença guerreada restou omissa,
uma vez que, deixou de especificar se o pagamento do valor
da condenação deverá ser rateado entre os partidos ou
individualizado para cada um destes.
De fato, analisando detalhadamente a sentença guerreada,
vislumbro que assiste razão ao embargante, uma vez que
esta é omissa no que pertine à forma de pagamento do valor
da condenação.
Assim, ante o acima exposto, conheço dos embargos, razão
pela
qual
os
acolho,
conseqüentemente,
DOU
PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para sanar a
omissão apontada e, por conseqüência, determino que, cada
partido, individualmente, sem rateio de valores, efetue o
pagamento da multa aplicada na referida sentença
(fls.159/164).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Campo Verde/MT, 21 de junho de 2010.
Assinado por: Renan C. L. Pereira do Nascimento - Juiz
Eleitoral

EDITAIS
Edital nº 005/2010 - Intimação Mesários Faltosos Sentença
EDITAL Nº 005/010 DE INTIMAÇÃO DOS MESÁRIOS QUE
FALTARAM AO TRABALHOS NAS ELEIÇÕES 2008.
O Exmo Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, MMº. Juiz da 14ª
Zona Eleitoral - Jaciara-MT, FAZ SABER a todos quantos este
edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente os
mesários abaixo relacionados, do prazo de 30 dias, para
pagamento da multa arbitrada nos autos 485/2009,
referente à ausência aos trabalhos eleitorais nas eleições
2008:
MUNICÍPIO DE JACIARA
ELEITOR
Seção
Robson José da Silva

14

Alessandro José Ferreira

09

Lauro Gleyson Ferreira

16

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
ELEITOR

Seção

Marcus José Oliveira Coelho

42

Vilmar Gomes da Silva

48

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
Ivan Pereira da Silva

32

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no
futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que
será afixado no local de costume na sede do cartório eleitoral
e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral no prazo
de 05 dias. NADA MAIS. Eu, ___ (Felipe Malheiros Alvim)
Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que
segue assinado pela MMº Juíza Eleitoral. Jaciara - MT, 23 de
junho de 2010.
Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz Eleitoral
Assinado por: Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva

21ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 09/2010-21ªZE-MT
PORTARIA
N.º
09/2010 - 21ª ZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Doutor WLADYS ROBERTO
FREIRE DO AMARAL, Juiz da 21ª Zona Eleitoral, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo "caput" do art. 6º da
Resolução TRE-MT n.º 510/2004:
RESOLVE:
Art.1º. REVOGAR a Portaria n.º 09/2008 que designou a
Sr.ª GISELE APARECIDA RODRIGUES como Oficial de Justiça
da 21ª ZE no município de Lucas do Rio Verde.
Art.2º. DESIGNAR a Sr.ª SUILEI LINA DA SILVA, servidora
legalmente requisitada da Prefeitura deste município, como
Oficial de Justiça "Ad Hoc" da 21ª Zona Eleitoral no
município de Lucas do Rio Verde, por prazo indeterminado.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 4º. Encaminhe-se cópia à Secretaria de Recursos
Humanos do E. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução TRE-MT n.º
510/2004.
Publique-se. Registre-se.
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Lucas do Rio Verde-MT, 29 de junho de 2010
WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL
Juiz Eleitoral da 21ª ZE
Assinado por: Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral

27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Edital de Intimação nº 004/2010
EDITAL N.º 004/2010
A
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
DRA.
EMANUELLE
CHIARADIA NAVARRO, JUIZA DA 27ª ZONA ELEITORAL
DO MUNICÍPIO DE JUARA ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral tramita os
autos de nº 100.782/2010 Recurso Contra Expedição de
Diploma, referente ao Processo nº 002/2008, Recorrentes:
PMDB e Oscar Martins Bezerra, Recorridos: José Alcir Paulino
e Roberto Sachetti, pelo que a MMª . Juíza mandou expedir o
presente Edital para Intimação da Srª. Cristhiane
Lazzaretti Àvila, advogada constituída nos autos em
epígrafe, atualmente em lugar incerto e não sabido, da
audiência designada para o dia 30 de agosto de 2010 às
13:00(treze) horas, para oitiva de testemunhas, a ser
realizada na sala de audiência do Fórum desta Comarca,
situado na Rua Anita Garibaldi, 94w, Bairro Jardim Boa Vista,
neste município.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de Juara/MT e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 27ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 28 dias do mês de junho de
2010, eu _____________, (Gislene Mendes Ferreira Gomes)
- Chefe do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, o digitei e
subscrevi.
EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO
JUÍZA ELEITORAL
Assinado por: Emanuelle Chiaradia Navarro
Edital de Intimação nº 003/2010
EDITAL N.º 003/2010
A
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
DRA.
EMANUELLE
CHIARADIA NAVARRO, JUIZA DA 27ª ZONA ELEITORAL
DO MUNICÍPIO DE JUARA ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral tramita os
autos de nº 95.404/2010 Recurso Contra Expedição de
Diploma, referente ao Processo nº 136/2008, Recorrentes:
PMDB e Oscar Martins Bezerra, Recorridos: José Alcir Paulino
e Roberto Sachetti, pelo que a MMª . Juíza mandou expedir o
presente Edital para Intimação da Srª. Cristhiane
Lazzaretti Àvila, advogada constituída nos autos em
epígrafe, atualmente em lugar incerto e não sabido, da
audiência designada para o dia 08 de outubro de 2010 às
13:00(treze) horas, para oitiva de testemunhas, a ser
realizada na sala de audiência do Fórum desta Comarca,
situado na Rua Anita Garibaldi, 94w, Bairro Jardim Boa Vista,
neste município.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de Juara/MT e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 27ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 28 dias do mês de junho de
2010, eu _____________, (Gislene Mendes Ferreira Gomes)
- Chefe do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, o digitei e
subscrevi.
EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO
JUÍZA ELEITORAL
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Assinado por: Emanuelle Chiaradia Navarro
Edital de Intimação nº 006/2010
EDITAL N.º 006/2010
A
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
DRA.
EMANUELLE
CHIARADIA NAVARRO, JUIZA DA 27ª ZONA ELEITORAL
DO MUNICÍPIO DE JUARA ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral tramita os
autos de nº 100.697/2010 Recurso Contra Expedição de
Diploma, referente ao Processo nº 002/2008, Recorrentes:
PMDB e Oscar Martins Bezerra, Recorridos: José Alcir Paulino
e Roberto Sachetti, pelo que a MMª . Juíza mandou expedir o
presente Edital para Intimação do Sr Marcelo dos Santos,
arrolado como testemunha nos autos em epígrafe,
atualmente em lugar incerto e não sabido, da audiência
designada para o dia 10 de setembro de 2010 às
13:00(treze) horas, a ser realizada na sala de audiência do
Fórum desta Comarca, situado na Rua Anita Garibaldi, 94w,
Bairro Jardim Boa Vista, neste município.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de Juara/MT e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 27ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 30 dias do mês de junho de
2010, eu _____________, (Gislene Mendes Ferreira Gomes)
- Chefe do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, o digitei e
subscrevi.
EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO
JUÍZA ELEITORAL
Assinado por: Emanuelle Chiaradia Navarro
Edital de Intimação nº 005/2010
EDITAL N.º 005/2010
A
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
DRA.
EMANUELLE
CHIARADIA NAVARRO, JUIZA DA 27ª ZONA ELEITORAL
DO MUNICÍPIO DE JUARA ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral tramita os
autos de nº 100.697/2010 Recurso Contra Expedição de
Diploma, referente ao Processo nº 002/2008, Recorrentes:
PMDB e Oscar Martins Bezerra, Recorridos: José Alcir Paulino
e Roberto Sachetti, pelo que a MMª . Juíza mandou expedir o
presente Edital para Intimação da Srª. Cristhiane
Lazzaretti Àvila, advogada constituída nos autos em
epígrafe, atualmente em lugar incerto e não sabido, da
audiência designada para o dia 10 de setembro de 2010
às 13:00(treze) horas, para oitiva de testemunhas, a ser
realizada na sala de audiência do Fórum desta Comarca,
situado na Rua Anita Garibaldi, 94w, Bairro Jardim Boa Vista,
neste município.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de Juara/MT e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 27ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 28 dias do mês de junho de
2010, eu _____________, (Gislene Mendes Ferreira Gomes)
- Chefe do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, o digitei e
subscrevi.
EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO
JUÍZA ELEITORAL
Assinado por: Em,anuelle Chiaradia Navarro
Edital de Intimação nº 002/2010
EDITAL N.º 002/2010
A
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
DRA.
EMANUELLE
CHIARADIA NAVARRO, JUIZA DA 27ª ZONA ELEITORAL
DO MUNICÍPIO DE JUARA ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
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FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral tramita os
autos de nº 95.404/2010 Recurso Contra Expedição de
Diploma, referente ao Processo nº 136/2008, Recorrentes:
PMDB e Oscar Martins Bezerra, Recorridos: José Alcir Paulino
e Roberto Sachetti, pelo que a MMª . Juíza mandou expedir o
presente Edital para Intimação do Sr. Juvenil Luiz da
Silva, arrolado como testemunha nos autos em epígrafe,
atualmente em lugar incerto e não sabido, da audiência
designada para o dia 08 de outubro de 2010 às
13:00(treze) horas, a ser realizada na sala de audiência do
Fórum desta Comarca, situado na Rua Anita Garibaldi, 94w,
Bairro Jardim Boa Vista, neste município.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de Juara/MT e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 27ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 28 dias do mês de junho de
2010, eu _____________, (Gislene Mendes Ferreira Gomes)
- Chefe do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, o digitei e
subscrevi.
EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO
JUÍZA ELEITORAL
Assinado por: Emanuelle Chiaradia Navarro

29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAIS
EDITAL N.º 035/2010
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA JUIZA ELEITORAL DA 29ª
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DRA.
MELISSA DE LIMA ARAÚJO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente o denunciado SR.
VALDOMIRO CASAGRANDE, que, nos Autos de Ação Penal
Eleitoral n. 314/2009, Denunciante: Ministério Público
Eleitoral, Denunciado: Valdomiro Casagrande, foi proferida
sentença extinguindo a punibilidade do denunciado
mencionado anteriormente.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de São José do Rio Claro/MT e no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 29ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 14 de junho de 2010, eu
_____________, (Rodrigo Martins de Jesus) - Chefe do
Cartório da 29ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Rodrigo Martins de Jesus
Chefe Cartório da 29ª ZE/MT
EDITAL N.º 036/2010 (prazo de 15 dias)
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA JUIZA ELEITORAL DA 29ª
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DRA.
MELISSA DE LIMA ARAÚJO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente a requerida SRA.
EDILSA MARIA FERREIRA, atualmente em lugar incerto e não
sabido, que, nos Autos de n. 271/2009 Mesário Faltoso,
Requerente: Justiça Eleitoral, Requerido: Edilsa Maria
Ferreira, ciado: foi proferida sentença conforme extrato
abaixo:
Extrato da sentença: "...Isto posto, aplico à mesária faltosa
ao pleito de Eleições Municipais de 2008, supra mencionada
e devidamente qualificada nestes autos, multa no valor de
33,02 UFIRs, ou seja, R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos) e se a mesma for servidora pública de
qualquer esfera, aplico suspensão de cinco dias, tudo com
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esteio no art. 124 caput e § 2º do Código Eleitoral, c/c o art.
85 da Resolução TSE 21.583/03..."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido este Edital,
que será afixado no local de costume na sede do Cartório
Eleitoral de São José do Rio Claro/MT e no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral - DEJE . Dado e passado na 29ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso aos 15 de junho de 2010, eu
_____________, (Rodrigo Martins de Jesus) - Chefe do
Cartório da 29ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Rodrigo Martins de Jesus
Chefe Cartório da 29ª ZE/MT
Assinado por: RODRIGO MARTINS DE JESUS
EDITAIS

EDITAL N.º 039/2010
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA.
MELISSA DE LIMA ARAÚJO, JUIZA ELEITORAL DA 29ª
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA
LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral
tramitam os autos de número 1186/2008 Recurso
Eleitoral, pelo que a MM. Juíza Eleitoral mandou
expedir o presente Edital para Intimação da Sra. ANA
MARIA URQUIZA CASAGRANDE, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que no prazo de 30 (trinta)
dias proceda ao pagamento de multa aplicada nos
referidos autos, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais).
E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi
expedido este Edital, que será afixado no local de
costume na sede do Cartório Eleitoral de São José do
Rio Claro/MT e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
- DEJE . Dado e passado na 29ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso aos 28 de junho de 2010, eu _____________,
(Rodrigo Martins de Jesus) - Chefe do Cartório da 29ª
Zona Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Rodrigo Martins de Jesus
Chefe Cartório Eleitoral da 29ª ZE/MT
EDITAL N.º 040/2010
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA.
MELISSA DE LIMA ARAÚJO, JUIZA ELEITORAL DA 29ª
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA
LEI,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo Eleitoral
tramitam os autos de número 1186/2008 Recurso
Eleitoral, pelo que a MM. Juíza Eleitoral mandou
expedir o presente Edital para Intimação do Sr.
CLEVERSON EDUARDO ALLIEVI, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que no prazo de 30 (trinta)
dias proceda ao pagamento de multa aplicada nos
referidos autos, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais).
E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi
expedido este Edital, que será afixado no local de
costume na sede do Cartório Eleitoral de São José do
Rio Claro/MT e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
- DEJE . Dado e passado na 29ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso aos 28 de junho de 2010, eu _____________,
(Rodrigo Martins de Jesus) - Chefe do Cartório da 29ª
Zona Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Rodrigo Martins de Jesus
Chefe Cartório Eleitoral da 29ª ZE/MT
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Assinado por: RODRIGO MARTINS DE JESUS

33ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
Portarias
PORTARIA nº 02/2010
O Excelentíssimo Senhor Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu,
Juiz Eleitoral da 33a Zona do Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais e na foram da lei etc.
Considerando a necessidade da regularização dos locais
destinados ao funcionamento das seções eleitorais;
Considerando que o local de votação Escola Municipal
Santo Antonio - Código do Local 1082 - não está em
condições adequadas à realização do pleito eleitoral;
Considerando a existência de local próximo e adequado ao
funcionamento das seções eleitorais;
RESOLVE:
Desativar o local de votação 1082 - Escola Municipal Santo
Antonio;
Criar o local de votação 1104 - Escola Estadual Senador
Jonas Pinheiro;
Transferir as seções de nº 224, 225 e 256 do local de
votação 1082 - Escola Municipal Santo Antonio para o local
de votação 1104 - Escola Estadual Senador Jonas Pinheira,
situada na Linha 3, Comunidade Santo Antonio, Gleba
Padovani, Zona Rural de Matupá - MT.
Publique-se. Cumpra-se
Peixoto de Azevedo (MT), 17 de junho de 2010.
Tiago Souza Nogueira de Abreu
Juiz Eleitoral - 33ª Zona
PORTARIA nº 03/2010
O Excelentíssimo Senhor Dr. Tiago Souza Nogueira de
Abreu, Juiz Eleitoral da 33a Zona do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei etc.
Considerando a necessidade da regularização dos locais
destinados ao funcionamento das seções eleitorais;
Considerando que o local de votação Escola Estadual 13 de
Maio - Código do Local 1180 - não está em condições
adequadas à realização do pleito eleitoral, tendo em vista
sua desativação;
Considerando a existência de local próximo e adequado ao
funcionamento das seções eleitorais;
RESOLVE:
Desativar o local de votação 1180 - Escola Estadual 13 de
Maio;
Criar o local de votação 1201 - Escola Municipal Dom Helder
Câmara;
Transferir as seções de nº 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 183,
187, 191, 208 e 261 do local de votação 1180 - Escola
Estadual 13 de Maio para o local de votação 1201 - Escola
Municipal Dom Helder Câmara, situada na Rua Bajé, s/n,
Bairro Bela Vista, em Peixoto de Azevedo - MT.
Publique-se. Cumpra-se
Peixoto de Azevedo (MT), 17 de junho de 2010.
Tiago Souza Nogueira de Abreu
Juiz Eleitoral - 33ª Zona
Assinado por: Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu

38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Autos n° 239/2008
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Requerente: Coligação Leverger no Rumo Certo
Requeridos: Coligação Avança Leverger e Outros
SENTENÇA
Vistos.
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A Coligação Leverger no Rumo Certo, pelo seu
representante Ugo da Conceição Padilha, ajuizou a
presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em
face da Coligação Avança Leverger, da Candidata a
Prefeita Glorinha Garcia juntamente com o candidato a
Vice-Prefeito, Waldir Ribeiro, todos identificados nos autos.
A ação está fundamentada em denúncia promovida pelo
eleitor Ademil Gonçalves Queiroz, o qual firmou em Cartório
declaração com firma reconhecida, relatando que em março
de 2008, a então pré-candidata Glorinha Garcia, teria, por
intermédio de seu esposo, Guilherme Garcia, pactuado
acordo de apoio político para as eleições que aconteceriam
naquele mesmo ano.
A inicial relata caso específico onde os Investigados,
utilizando-se de abuso do poder econômico e uso ilícito de
recursos para fins eleitorais, especialmente a pré-candidata
Glorinha Garcia, com o objetivo de negociar o apoio político
de Ademil, teriam proposto pagar a realização do conserto
do veículo de Ademil (caminhoneta Nissan), no montante de
R$3.800,00, para em contrapartida este apóia-la na
campanha eleitoral, inclusive efetuando visitas na região de
Mimoso e arredores, onde reside, propagando o nome da
Candidata Glorinha Garcia para Prefeita.
Ao final, a Coligação Leverger no Rumo Certo formulou
os pedidos que estão enumerados às fls. 07/08, dentre os
quais requereu a cassação dos registros de candidatura dos
Requeridos e a decretação de inelegibilidade da candidata à
Prefeita Glorinha Garcia e do candidato a Vice-prefeito Waldir
Ribeiro, pela suposta prática de abuso de poder econômico.
A petição inicial foi instruída com o rol de testemunhas de
fls. 09 e com os documentos de fls. 11 a 15.
A ação recebeu despacho inaugural às fl. 16.
Os Representados foram regularmente citados (fls. 19, 21
e 23), vindo a Defesa da Coligação Avança Leverger,
Maria da Glória Ribeiro Garcia e Waldir Ribeiro (fls. 2432).
Em defesa conjunta os Requeridos argumentam ser
inverídicos os fatos que geraram a Presente Representação e
requereram a improcedência do pedido inicial.
Realizou-se a instrução processual com a oitiva pessoal dos
Representantes das Coligações Requerente e Requerida, dos
Representados Glorinha Garcia e Valdir Ribeiro e também de
duas testemunhas.
Foram requisitadas diligências à Secretaria de Fazenda do
Estado de Mato Grosso e JUCEMAT, para dirimir
dúvidas acerca da Nota Fiscal que instruiu a inicial (fl.
13).
Pelo Ministério Público Eleitoral foi promovida à
devida intervenção no processo, pugnando pela
procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
com a conseqüente condenação dos Representados,
aplicação de multa, declaração de inelegibilidade e a
cassação
dos
registros
da
candidatura
dos
Investigados (fls. 137/145).
Em alegações finais a Coligação Avança Leverger,
Maria da Glória Ribeiro Garcia e Waldir Ribeiro,
registra sua contrariedade aos fundamentos da
exordial e faz apontamentos acerca da ausência de
interesse processual da Parte Requerente. No mérito,
discorreram sobre os documentos apresentadas na
inicial e por fim concluiram por reafirmar seu pedido
de improcedência total da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral .
Por outro norte, a Coligação Leverger no Rumo Certo
embasa suas alegações finais nos problemas técnicos
apresentados
pelos
equipamentos
eletrônicos
utilizados na realização da audiência, o que por sua
vez teria favorecido a Parte Representada. Questiona
as diligências requeridas pelos Representados e
deferidas pelo Juízo sobre a prova documental que
instruiu a inicial. Para concluir, reafirma o pedido pela
procedência da Ação e que consequentemente sejam
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declarados nulos os sufrágios recebidos pelos
Representados, assim como suas inelegibilidade.
Em manifestações finais o Ministério Público (fls.
212/213) ratificou a manifestação anterior pela
procedência da ação, com a conseqüente aplicação de
multa, declaração de inelegibilidade e a cassação dos
registros da candidatura dos Investigados.
Este, em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Versam estes autos sobre Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, promovida pela Coligação Leverger
no Rumo Certo em face da adversária Coligação
Avança Leverger, e Candidatos na Eleição Majoritária
para o Executivo Municipal Glorinha Garcia e Waldir
Ribeiro, referente a fatos que em tese caracterizariam
abuso do poder econômico e o uso ilícito de recursos
para fins eleitorais captação ilícita de sufrágio, a
ensejar a sanção prevista no art. 41-A, da Lei nº
9504/97.
Preambularmente, cabe ressaltar que não foram
argüidas preliminares pelas Defesas, contudo, como as
questões atinentes à Legitimidade das Partes trata de
matéria de Ordem Pública, diante dos fatos
apresentados na Representação em comento, entendo
viável ex oficio adentrar nesta seara, especialmente
no tocante aos Representados Coligação Avança
Leverger e Waldir Ribeiro.
Da Ilegitimidade Passiva ad causam.
Ante a cronologia dos fatos postos na ação, denota-se
a existência notória da ilegitimidade passiva ad
causam da Coligação Avança Leverger e do Candidato
a vice-Prefeito Waldir Ribeiro.
Observe-se que a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral relata fatos ocorridos em março de 2008, ao
passo que a Convenção Partidária ocorreu em 22 de
junho de 2008, conforme restou demonstrado (fls.
134). Portanto, se o objeto da ação discute supostos
fatos ocorridos em março de 2008, momento em que
sequer existia a Coligação Avança Leverger, não há
como prosperar a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral contra esta Representada.
Ademais, em se tratando de instrumento processual
que visa à aplicação de sanções impossíveis de imporse a pessoas jurídicas em geral, tais como a
inelegibilidade, a cassação de registro de candidatura
e sustação da diplomação, entendemos que a
Coligação não deva ser incluída no pólo passivo da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, pois a
ela não se poderá instrumentalizar as sanções legais
atinentes à espécie.
"Recurso.
Representação.
Investigação
Judicial
Eleitoral. Ilegitimidade passiva. - A investigação
judicial eleitoral visa a produzir efeitos contra
candidatos
(decretação
de
inelegibilidade,
cancelamento de registro e impossibilidade de
diplomação, não fazendo sentido seu direcionamento
contra partido político ou coligação. Provimento
negado" (TRE/RS, rel. Juiz Pedro Celso Dal Prá,
Revista do TRE/RS, abr-jun/2001, v. 4, n° 12, p. 220).
"Recurso ordinário. Eleição 2002. Ação de investigação
judicial eleitoral. Pesquisa eleitoral sem registro.
Pessoa jurídica. Ilegitimidade passiva. Falta de
potencialidade. Negado provimento. - Manifesta a
ilegitimidade de pessoas jurídicas para figura no pólo
passivo de representação que busca a aplicação de
sanção de inelegibilidade e cassação de registro."
(TRE/SP, Rec. Cível n° 22835, Acórdão n° 151650, rel.
Juiz Paulo Sunao Shintate, julgado em 26/10/2004).
Por outro lado, com relação ao Representado Waldir
Ribeiro, há que destacar que a existência de um
Candidato a Vice-Prefeito na Chapa encabeçada pela
Candidata Glorinha Garcia somente consumou-se a
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partir
da
Convenção
Partidária
realizada
em
22/06/20-08, inexistindo no mundo jurídico até então
a figura de Waldir Ribeiro Candidato a Vice-Prefeito, o
que acaba por caracterizar a ilegitimidade passiva ad
causam deste para a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, pois como já dissemos alhures os
fatos que subsidiam esta Investigação teriam ocorrido
em março/2008.
Desta forma, vislumbro de forma cristalina a
ilegitimidade passiva ad causam, da Coligação Avança
Leverger e de Waldir Ribeiro, excluo-os do pólo
passivo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
cujo exame de mérito restringir-se-á doravante tão
somente a pessoa de Glorinha Garcia.
Do mérito.
A Representação inicial descreve um único fato que
em tese caracterizaria fraude eleitoral, destacando-se
na narrativa uma suposta negociação espúria entre a
pré-candidata Glorinha Garcia, por intermédio de seu
esposo Guilherme Garcia, os quais teriam usado
ilicitamente recursos econômicos, no que configuraria
o abuso de poder econômico para fins eleitorais.
Emerge das informações que o fato anunciado teria
ocorrido em março de 2008, momento em o esposo da
então pré-candidata Glorinha Garcia teria procurado
Admil Gonçalves de Queiroz, morador da Região de
Mimoso, para, segundo a narrativa da inicial, "acertar"
apoio político durante a campanha eleitoral. Acerto
este que se materializaria da seguinte maneira: Seria
realizado o conserto do carro de Admil, uma
caminhoneta Nissan. A despesa pelo conserto do carro
seria arcada pela então pré-candidata Glorinha.
Guilherme, esposo de Glorinha teria repassado para
Admil três cheques, de sua titularidade, nos valores
R$1.800,00 (entrada), R$1.000,00 (27/05/08) e
R$1.000,00 (02/07/08), para pagamento do conserto
do veículo que seria utilizado na campanha eleitoral.
Segundo a Representação Admil, conforme avençado,
trabalhou na campanha, juntamente com Glorinha, nos
meses de maio, junho e julho de 2008.
Observe-se que a inicial apresentou como prova
documental a Nota Fiscal, emitida em 10/03/2008,
pela Empresa Oriente Diesel Bombas Injetoras Ltda
(fl. 13), no valor total de R$ 3.800,00 (três mil e
oitocentos reais), contendo a discriminação de
serviços mecânicos prestados e troca de peças no
veículo caminhoneta Nissan, de propriedade de Admil
Gonçalves de Queiroz.
Importante ressaltar que na referida Nota Fiscal,
constam apontamentos na parte inferior, com os
seguintes dizeres: 1.800,00, CH-30 1.000,00 e CH-60
1.000,00, o que demonstra forte indicativo de que o
pagamento pelo serviço realizado seria nessas
condições: entrada, 30 e 60 dias.
Em que pese à nota fiscal emitida pela oficina
mecânica aponte como forma de pagamento entrada,
ch. 30 e ch. 60 (três vezes), importante registrar que a
mesma foi emitida em 10/03/2008, assim, teríamos o
pagamento
da
seguinte
forma:
entrada
em
10/03/2008, ch. 30 dias - 10/04/2008 e ch. 60 dias
que seria 10/05/2008. Contudo, fato estranho, tais
datas não corroboram com as datas indicadas nos
cheques emitidos por Guilherme, conforme relatado
pelo Denunciante, que seria: Cheque para 27/04,
27/05/08 e 02/07/08.
Também é interessante registrar, que o eleitor Admil
informou o endereço da oficina mecânica que teria
realizado o conserto de seu carro, mas este endereço
diverge do endereço constante na nota fiscal, (Avenida
Julio Campos nº 4485, Jardim Glória, Várzea Grande),
reforçando essa divergência, o seu relato em Juízo:
"Não senhor essa oficina fica é, eu não me lembro o
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bairro agora Excelência, a oficina fica aqui próximo da
curva da morte." (depoimento Admil - CD áudio visual,
fl. 70).
Além das diversas divergências existentes na nota
fiscal, prova documental acostada na inicial (fl. 13),
como é o caso do endereço constante na mesma e o
endereço indicado pelo Denunciante como local da
realização do serviço mecânico, as datas indicadas
para pagamento na nota fiscal e as datas informadas
nos supostos cheques emitidos por Guilherme, que em
tese teriam sidos emitidos para saldar o compromisso
assumido junto à oficina mecânica, ainda há que se
considerar a informação da Secretária de Fazenda do
Município de Várzea Grande (fl.161/162), de que a
famigerada Nota Fiscal não tem qualquer validade, e
isso se verifica no teor do ofício encaminhado a este
Juízo: "a) A nota fiscal é válida, considerando a
emissão no ano de 1989 e a data da prestação do
serviço? NÃO. (...) b) É possível que seja mantida a
autorização de notas fiscais emitidas há tanto tempo?
NÃO (...)."
Deste modo, se por um lado restou clara a fragilidade
da prova documental trazida aos autos, também frágil
é a prova testemunhal, a começar pelo depoimento
pessoal do próprio Admil Gonçalves de Queiroz (CD
áudio visual fl. 70), onde se verifica patente falta de
credibilidade processual, pois além das contradições
de suas informações verifica-se o seu forte sentimento
de vingança. Vejamos trechos das declarações de
Admil que bem demonstram seu desejo de vindita:
"MM. Juiz: Consta aqui senhor Ademil, que o senhor
fez essas declarações em cartório no mês de dezembro
de 2008. Porque é que o senhor demorou tanto tempo
para fazer essa declaração? Para levar o...., esse
conhecimento que o senhor tinha desse fato, para as
pessoas que poderiam acionar a justiça ou tomar as
providencias? Ademil - Eu jamais iria fazer isso
Doutor, como eu disse pro senhor eu sou filho de uma
família, mais sei respeitar todo aquilo ate onde chega
meu direito, agora o que me trouxe a fazer isso, foi
pelo motivo de que ela denunciou meu pai, ela visitou
meu pai dentro de um hospital, pediu voto pro meu pai
dentro do hospital, e ela veio denunciar meu pai num
beneficio de máquinas públicas, e por esse motivo a
minha família ficou - se revoltada e resolveu denuncialo." (Grifei)
E noutro momento das declarações: "Ademil: Eu..., é...,
após as eleições, o qual ainda em outubro é houve
uma outra intimação ao meu pai porque a primeira
intimação foi antes de outubro, ele estaria, é....., na
cama, na residência dele. E ai chegou essa intimação
pra ele, a outra intimação foi após outubro e foi
encontrar ele internado no hospital e após o
falecimento dele que foi no dia 6 de novembro, nós
reunimos e decidimos que pelo motivo de que ela
machucou a nossa família por esse motivo nós
resolvemos, eu resolvi procurá-lo e fazer essa
denuncia" (Grifei)
Observe-se as palavras carregadas de emoção do
Declarante Admil Gonçalves de Queiroz, as quais não
deixam quaisquer resquícios de dúvida de que os
motivos que levaram a presente denúncia tornar-se
pública, não foram outros senão o sentimento de
vingança por parte de Admil, emergindo dessa nuance
enorme reserva quanto à verossimilhança da versão
do Denunciante.
Os depoimentos das demais testemunhas não
trouxeram aos autos informações que possam servir
de subsídio à versão do Denunciante Admil Gonçalves
de Queiroz, em nada contribuindo para sanar a falta
de credibilidade das declarações deste.
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Noutra vertente, vale apontar, ainda, que em março de
2008 a Coligação Avança Leverger, a qual lançou a
candidatura de Glorinha Garcia à Prefeitura de Santo
Antonio do Leverger (MT) sequer existia, uma vez que
a convenção ocorreu apenas em 22 de junho de 2008.
Ora, como poderíamos caracterizar o abuso de poder
econômico para fins eleitorais, atos praticados por
pessoa num momento que sequer existia como
candidata. Vejamos transcrição do depoimento do
Representado Waldir:
MM. Juiz: Desde o início ele era do adversário ou ele
chegou ao início quando se organizou a coligação, ele
chegou a fazer campanha ou a declarar voto em favor
da Coligação Avança Leverger? Waldir: "Isso eu não
posso dizer por que a nossa... A nossa coligação ela foi
fechada uma convenção no dia 22 de junho e foi ali
que nós fizemos a nossa aliança até então é... Eu nem
era candidato à vice-prefeito, vice-prefeita a viceprefeito, né? Só a partir do dia 22 que nós
homologamos a nossa convenção (...)" (grifei) (CdRoom - fl. 70).
Em suma, além de inconclusiva a prova do abuso dom
poder econômico, seja pelas contradições ou pela
fragilidade do valor probante das declarações do
Denunciante Admil Gonçalves de Queiroz, verifica-se
que os fatos, se efetivamente ocorreram, não foram
capazes de interferir no resultado da última eleição
Municipal, pois como bem demonstram os resultado
das urnas, a candidata a Prefeita Glória Garcia não
logrou êxito na almejada unção popular ao Cargo de
Chefe do Executivo Municipal.
POSTO ISSO, e pelo mais que nos autos consta, julgo
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
promovida contra Maria da Glória Ribeiro Garcia
"Glorinha Garcia", com fulcro no art. 269, inciso I, do
Código de Processo Civil, e, em conseqüência, julgo
extinto o processo com resolução do mérito.
Isento de custas e despesas processuais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo que a
publicação deverá ser feita por edital, no Cartório
Eleitoral, conforme estabelece o art. 9º da Lei
Complementar nº 64/90.
Santo Antonio do Leverger (MT), 28 de Junho de 2010.
Assinado por: José Arimatéa Neves Costa - Juiz da 38ª
Zona Eleitoral

EDITAIS
EDITAL Nº 020/2010
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA
NOS AUTOS Nº 239/2008 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL
O Excelentíssimo Sr. José Arimatéa Neves Costa, Juiz
da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, determinou, e o
Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela
Portaria/38ª ZE nº 004/2009, de 15 de maio de 2009,
torna público, a todos quanto este edital virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente as partes,
advogados e demais interessados abaixo relacionados,
que foi exarada sentença nos autos do processo
abaixo indicado, a qual julgou improcedente a
representação, pelos fundamentos de fato e de direito
nela constantes, e que fica desde já fazendo parte do
presente edital.
Processo n.º 239/2008 - Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Requerente: Coligação Leverger no Rumo Certo
Advogado: Alceu Ribeiro Teixeira, OAB/MT 1.006
Requeridos: Coligação Avança Leverger e Outros
Advogado: Lauro José da Mata, OAB/MT n.º 3774
Advogado: Túlio César Zago, OAB/MT n.º 12.737
Ficam
as
partes
intimadas
para,
querendo,
apresentarem recurso no prazo de 3 (três) dias. E,
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para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este
edital que será publicado no átrio do Cartório Eleitoral
e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato
Grosso em 03 (três) edições. NADA MAIS. Eu,
_______, Armando Sussia Rosa Usuda, Chefe de
Cartório, digitei, subscrevi e assino. Santo Antônio do
Leverger/MT, 01 de julho de 2010.
Assinado por: Armando Sussia Rosa Usuda - Chefe de
Cartório da 38ª Zona Eleitoral

42ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Processo n.º 202.008 (8249-18.2008.6.11.0042)
PROCESSO: 20/2008
CANDIDATA: ELAINE MARIA SCHNEIDER
PROCEDIMENTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
CARGO: VEREADOR.
SENTENÇA
Vistos etc
Cuida-se o presente feito de PROCEDIMENTO
ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2008, do(a) candidato(a) a cargo de
vereador no município de Sapezal/MT, ELAINE MARIA
SCHNEIDER, filiado(a) ao PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - em cumprimento
aos termos do artigo 26 da Resolução TSE de
n.22.715/2008.
A
prestação
de
contas
foi
apresentada
tempestivamente
no
cartório
eleitoral
pelo(a)
candidato(a), e com isso, o aludido procedimento foi
autuado e processado de acordo com as diretrizes da
Resolução TSE n.22.715/2008, sendo que, na
sequência, foi submetida ao examinador, e este
procedeu com as providências necessárias para fins de
análise.
Desta forma, foi elaborado o relatório conclusivo da
prestação de contas da campanha eleitoral do(a)
candidato(a) pelo examinador que manifestou pela
aprovação das contas.
Dado vista dos autos ao representante do ministério
público eleitoral, em atendimento ao artigo 38 da
Resolução TSE n.22.715/2008, ofertou o seu parecer
pela aprovação das contas em consonância com o
parecer do examinador.
Entretanto, a autoridade judiciária eleitoral, proferiu
sentença pela desaprovação das contas do(a)
candidato(a), em dissonância com o parecer técnico
do examinador e do parecer do membro do órgão
ministerial
eleitoral,
entendendo
que
o(a)
candidato(a) cometeu irregularidades insanáveis, pois
deixou de declarar e informar a justiça eleitoral
recursos recebidos e gastos em sua campanha
eleitoral.
Em
sendo
assim,
o(a)
candidato(a)
interpôs
tempestivamente
recurso
eleitoral,
tendo
sido
recebido e encaminhado a superior instância, que
julgou o recurso e anulou a sentença singular e
determinou o retorno dos autos para a primeira
instância
oportunizar
o(a)
candidato(a)
a
se
manifestar acerca das irregularidades apontadas na
sentença de primeiro grau.
Com isso, o(a) candidato(a) foi notificado(a) para se
manifestar acerca das irregularidades apontadas na
sentença anulada, apresentando em sua manifestação
os esclarecimentos que entendeu ser necessários,
entretanto, não acostou nenhum tipo de documento.
A autoridade judiciária eleitoral determinou que o
chefe do cartório eleitoral prestasse informações nos
autos, para subsidiar o julgamento da prestações de
contas do(a) referido(a) candidato(a), visto que, o(a)
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mesmo(a) em sua manifestação alegou que as
despesas tidas em sua campanha eleitoral foi
suportada pelo comitê financeiro do partido do PSDB,
inclusive, sustentou que as referidas despesas foram
devidamente registradas na prestação de contas do
referido comitê financeiro, contudo, não acostou aos
autos alguns dos recibos eleitorais em relação às
referidas despesas. Desta forma, o chefe do cartório
eleitoral prestou às fls.151/153, as referidas
informações, juntando às fls.154/190, documentos.
É o breve relatório. Decido.
Em sendo assim, novamente compulsando os autos,
sobretudo, analisando detidamente a manifestação
apresentada
pelo(a)
candidato(a)
acerca
das
irregularidades apontadas na sentença anulada, não
obstante as justificativas e os esclarecimentos
apresentados, vejo que, mesmo assim, ainda
persistem as falhas e irregularidades na prestação de
contas do(a) referido(a) candidato(a), que merece ser
julgada desaprovada.
Isto porque, vejo que, o(a) candidato(a) não observou
as normas e as diretrizes estabelecidas pela Lei de
n.9.504/97
e
pela
Resolução
do
TSE
de
n.22.715/2008, vez que, verifica-se no caso em
questão que muito embora tenha apresentado
justificativas e esclarecimentos acerca das falhas e
irregularidades apontadas na sentença anulada pela
segunda instância, deixou-se de explicar/esclarecer e
/ou discriminar com clareza os recursos arrecadados e
os gastos tido na campanha eleitoral, e também,
deixou de apresentar as documentações fiscais em
relação a algumas destas despesas, seja na prestação
de contas ou na prestação de contas do comitê
financeiro, prejudicando sobremaneira a análise e o
julgamento da referida prestação de contas.
Por primeiro, há que se salientar que a Resolução do
TSE n.22.715/2008, em seu artigo 3º dispõe que os
recibos eleitorais são documentos oficiais que
viabilizam e tornam legítima a arrecadação de
recursos para a campanha, sendo certo que a
apresentação de tais recibos são imprescindíveis para
o julgamento da prestação de contas, seja qual for a
natureza do recurso ainda que do próprio candidato,
não se eximindo desta obrigação aquele que, por
qualquer motivo, não disponha dos recibos.
É importante também ressaltar que, a mesma
Resolução acima destacada, prescreve em seu artigo
17, §2º, que toda doação a candidato ou a comitê
financeiro, inclusive, recursos próprios aplicados na
campanha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral.
Neste mesmo sentido, o artigo de n.18, caput, da
referida Resolução dispõe que: as doações realizadas
entre candidatos e comitê financeiros deverão fazer-se
mediante recibo eleitoral.
Não foge a este sentido o dispositivo da Resolução do
TSE n.22.715/2008, que em seu artigo 30, §1º,
destaca que, todas as doações recebidas e os seus
recursos arrecadados deverão ser identificados,
inclusive, recursos próprios, os quais, quando forem
estimáveis em dinheiro, serão acompanhados de notas
explicativas e do respectivo recibo eleitoral.
E, ainda, não se pode se esquecer do comando do
artigo 31 da Resolução do TSE acima já mencionada
que diz: a comprovação das receitas arrecadadas darse-á pelo canhotos dos recibos eleitorais emitidos e
extratos bancários, juntamente com a apresentação
dos recibos eleitorais não utilizados.
No mais, na hipótese da arrecadação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro, a comprovação das
receitas dar-se-á pela apresentação, além dos
canhotos de recibos eleitorais, dos seguintes
documentos: nota fiscal de doação de bens ou
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serviços; documentos fiscais emitidos em nome do
doador ou termo de doação; termo de cessão, ou
documento equivalente, quando se tratar de bens
pertencentes ao doador, cedidos temporariamente ao
candidato.
Desta forma, da análise da prestação de contas
eleitoral do(a) candidato(a) em questão, conclui-se
pela ocorrência de várias irregularidades e falhas
totalmente insanáveis, visto que, o(a) candidato(a)
deixou de declarar e informar a justiça eleitoral
recursos recebidos e gastos, na clara intenção de
maquiar
e/ou
esconder
condutas
ilícitas
ou
irregulares, não acobertada pela legislação eleitoral.
Note-se que o(a) candidato(a) simplesmente deixou
de aportar a sua prestação de contas alguns recibos
eleitorais de valores arrecadados e gastos em sua
campanha eleitoral, seja ele em valor em espécie ou
em valor estimável em dinheiro, com isso, deixou de
demonstrar a legitimidade dos recursos recebidos e
gastos utilizados em sua campanha eleitoral.
Frise-se que na sentença anulada pela segunda
instância a autoridade judiciária eleitoral singular
havia apontado várias falhas e irregularidades na
prestação de contas do(a) candidato(a), tais como,
utilização de veículo; despesas com combustíveis do
referido veículo; despesas com pagamento de
prestação de serviços de terceiros; despesas com
publicidade em jornais e revistas; despesas com
publicidade por meio de placas, estandartes e faixas e
finalmente despesas com pessoal, sem, no entanto,
realizar qualquer menção ou declaração na prestação
de suas contas.
Contudo o(a) candidato(a) após a sentença ser
anulada em segunda instância, manifestou-se nos
autos,
pontualmente
acerca
das
falhas
e
irregularidades indicadas na sentença anulada,
admitindo que utilizou em sua campanha eleitoral o
seu veículo particular, mas, alega que tal fato é
insignificante não comprometendo a regularidade de
sua prestação de contas, e o mesmo argumento deu
para o apontamento de irregularidades com relação à
despesa com combustível para abastecer o veículo
utilizado em sua campanha eleitoral.
É preciso salientar que o(a) candidato(a) admitiu que
utilizou de veículo em sua campanha eleitoral, e
também,
admitiu
que
teve
despesas
com
abastecimento do referido veículo, fatos estes também
comprovado pelos documentos de fls.159/172, no
entanto, em nenhum momento seja em sua prestação
de contas ou na prestação de contas do comitê
financeiro do partido do PSDB, declarou por meio de
recibo eleitoral ou por outros meios, tais como,
documentos fiscais, termo de doação ou termo de
cessão ou ainda outro documento equivalente, os
valores destas despesas, ainda que estimável em
dinheiro.
O(a) candidato(a) diz em sua manifestação que tais
irregularidades
são
insignificantes
não
comprometendo a regularidade de sua prestação de
contas, em verdade, tais apontamentos compromete
sim a regularidade da prestação de contas, visto que,
não se sabe qual é o valor destas despesas, pois a
campanha eleitoral perdurou por várias semanas.
Aliás, a exigência de declaração de todas as despesas
tidas em campanha eleitoral, tem como pano de fundo
a observância e o respeito aos limites de gastos da
campanha
eleitoral
dos
candidatos,
estando
umbilicalmente ligado ao abuso do poder econômico.
De outro lado, o(a) candidato(a) também admitiu que
teve despesas com assistência jurídica para defender
os seus direitos eleitorais, fato este comprovado por
meio dos documentos de fls.173/185, portanto, teve
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benefício de prestação de serviços por terceiros,
todavia, alegou que tais despesas foram suportadas
pelo comitê financeiro do partido do PSDB, no entanto,
na prestação de contas do comitê financeiro, consta
que foram gastos com assistência jurídica o valor de
R$1.100,00(um mil e cem reais), contudo, e em
contrapartida, não foi indicado qual o valor que foi
gasto em favor do(a) candidato(a), e pior, não foi
indicado valor algum e também não foi acostado
recibo eleitoral em relação a esta despesa na
prestação de contas do(a) candidato(a).
No mesmo sentido o(a) candidato(a) admitiu que teve
despesas com publicidade por jornais e revistas, fato
este comprovado por meio dos documentos de
fls.186/190, todavia, alegou que tais despesas foram
suportadas pelo comitê financeiro do partido do PSDB,
no entanto, na prestação de contas do comitê
financeiro, consta que foram gastos com publicidade
por jornais e revistas o valor de R$500,00(quinhetos
reais), contudo, não foi indicado qual o valor que foi
gasto em favor do(a) candidato(a), e também, não
constou o valor da referida despesa e não foi acostado
na prestação de contas do(a) candidato(a) o recibo
eleitoral em relação a esta despesa, sabido é que os
gastos em campanha eleitoral se vinculam aos
candidatos e não ao comitê financeiro.
No mesmo diapasão o(a) candidato(a) admitiu que
teve despesas com publicidade eleitoral, por meios de
placas, estandartes e faixas, entretanto, alegou que
tais despesas foram suportadas pelo comitê financeiro
do partido do PSDB, todavia, na prestação de contas
do referido comitê financeiro. não foi declarado
nenhum valor em relação à aludida despesa, portanto,
vê-se que, o candidato(a) deu esclarecimentos e
justificativas totalmente falsa/insubsistente.
Por fim, o(a) candidato(a) admitiu que se utilizou de
sua família em sua campanha eleitoral, contudo,
alegou que o apoio de sua família é obvio e não pode
ser cobrado e contabilizado, já em relação aos
funcionários da rádio, alegou que são todos
funcionários registrados tendo os seus próprios
horários a cumprir, todavia, há que se ressaltar que a
legislação eleitoral não impede que se contabilize
como despesa com pessoal, ainda que estimável em
dinheiro, os serviços prestados por terceiros, seja de
família ou não.
Neste sentido, colaciono temor de julgamento da
egrégia corte do TRE/MT, em relação a caso similar de
outro candidato ocorrido na eleição de 2008, que foi
julgado o recurso improvido, que se encaixa neste
processo, Veja:
ACÓRDÃO N.º 18.423PROCESSO N.º 1280/2009 CLASSE
RE RECURSO ELEITORAL - SAPEZAL REFERENTE AO PROCESSO N.º 18/2008 DA 42ª ZONA
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2008 - CANDIDATO EDEMILSON DE PAULA DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTASRECORRENTE:
EDEMILSON DE PAULAADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIZ
FARIARECORRIDO:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORALRELATORA: EXMA. SRA. DRA. ADVERCI
RATES
MENDES
DE
ABREUEMENTA:
RECURSO
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO ELEIÇÕES 2008 - DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO - OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE AS CONTAS
APRESENTADAS
DESAPROVAÇÃO
RECURSO
IMPROVIDO- Toda doação a candidato ou a comitê
financeiro, advinda de outros candidatos, comitê ou de
recursos próprios aplicados na campanha, deverá
fazer-se mediante recibo eleitoral e ser declarada na
respectiva
prestação
de
contasAcorda
os
Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal Regional
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Eleitoral de Mato Grosso, em sessão do dia
25/06/2009, à unanimidade, negar provimento ao
recurso eleitoral interposto por Edemilson de Paulo
nos termos do voto da Relatora e das Notas
Taquigráficas, em apenso, que ficam fazendo parte
integrante da decisão.
SALA DAS SESSÕES do Tribunal Regional Eleitoral.
Cuiabá, 30 de junho de 2009.
Ressalte-se que os procedimentos descritos na norma
eleitoral foram instituídos como meios viáveis para
facilitar a fiscalização dos recursos financeiros
recebidos e gastos pelos candidatos, em suas
campanhas eleitorais.
Assim, percebe-se da análise da prestação de contas
do(a) candidato(a) em questão que possui falhas,
irregularidades e erros intransponíveis que afetam a
sua aprovação, por isso, levando em consideração que
a aludida prestação de contas foi apreciada sobre o
crivo das normas e das diretrizes estabelecidas pela
Lei Federal de n.9.504/97 e pela Resolução do TSE
n.22.715/2008, verifico que, o(a) candidato(a) deixou
maliciosamente ou de forma proposital de apresentar
peças
obrigatórias,
dados,
informações
e
documentações necessárias e se apresentou foi de
forma
incompleta
ou
trucada,
prejudicando
sobremaneira a análise e o julgamento de suas contas.
Com isso, torna-se evidente e se constata da presente
análise que o(a) candidato(a) ao apresentar a sua
prestação de contas, não observou o estrito comando
da legislação eleitoral, omitindo recursos arrecadados,
não declarando doações recebidas e gastos em sua
campanha eleitoral, deixando de acostar recibos
eleitorais
e/ou
documentos
extremamente
necessários para legitimar a sua prestação de contas,
assim, o(a) mesmo(a) descumpriu com gravidade as
obrigações eleitorais, comprometendo a regularidade
e confiabilidade dos dados prestados.
Portanto, do exame da referida prestação de contas
do(a) candidato(a), principalmente, em relação às
doações e as aplicações dos recursos financeiros
recebidos e gastos, percebo fortíssimos indícios de
ocorrência de abuso do poder econômico e outras
irregularidades
passíveis
de
configurar
crimes
eleitorais, em verdade, não se pode admitir que os
apontamentos acima mencionados sejam erros
formais e/ou erros materiais corrigíveis, pois o(a)
candidato(a) teve oportunidade e se manifestou nos
autos, mas, apenas, apresentou justificativas, sem,
contudo, apresentar qualquer documento, assim, resta
evidenciado que a prestação de contas do(a)
candidato(a) possui vícios insanáveis.
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, e com fundamento no artigo 40, da Resolução
do TSE de n.22.718/2008, JULGO NÃO REGULARES a
prestação de contas eleitoral apresentada pelo(a)
candidato(a) ELAINE MARIA SCHNEIDER, e por via de
consequência, DECLARO DESAPROVADAS, para que
surta os seus jurídicos e legais efeitos.
E, ainda, após o trânsito em julgado desta decisão, em
eventual recurso, caso seja mantido a desaprovação
das contas, em atendimento o comando do art.41, §1º,
da Resolução do TSE n.22.715/2008, determino a
remessa de cópia integral do presente processo ao
ministério público eleitoral, para os fins previstos no
art.22 da Lei Complementar de n.64/90e do art.22,
§4º da Lei Federal de n.9504/97.
E, também, após o trânsito em julgado da presente
decisão, proceda-se com as formalidades legais,
dando-se as comunicações e as anotações de praxe.
De igual modo, cientifique-se o representante do
ministério público eleitoral, bem como, notifique-se
o(a) candidato(a) pessoalmente, ambos, acerca do
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teor desta decisão. E, finalmente, caso venha a se
manter o julgamento pela desaprovação, determino
que se providencie a comunicação da desaprovação
das contas do(a) candidato(a) ao TRE/MT e ao TSE,
para as anotações cabíveis. Em seguida, arquive-se
este feito. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sapezal/MT, 19 de junho de 2010
ALMIR BARBOSA SANTOS
Juiz Eleitoral
Assinado por: ALMIR BARBOS SANTOS - Juiz Eleitoral

45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PSC RONDONÓPOLIS/MT
EDITAL N. 27/2010
EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 45ª Zona Eleitoral,
Antônio
Veloso
Peleja
Júnior,
município
de
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, nos autos n. 44434.2010.6.11.0045 (Prestação de Contas Anual Exercício 2009), em curso perante esta Zona Eleitoral,
foi expedido o "Relatório de Diligências" para que o
Partido Social Cristão - PSC apresente documentação
complementar a fim de sanar as irregularidades
encontradas na prestação de contas, conforme
discriminado:
Processo
n.
444- Protocolo
34.2010.6.11.0045
n.10.212/2010
Assunto: Prestação de Contas Anual.
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT
EXERCÍCIO: 2009
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n.
21.841, de 22 de junho de 2004, art. 20, §1º, e tendo
em vista os exames procedidos em cumprimento à Lei
n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, art. 37, §1, dáse a baixa dos autos em diligência, para que o partido
acima nominado, se manifeste sobre as questões
abaixo relacionadas, no prazo máximo de 10 (dez)
dias. Solicita-se esclarecimentos sobre as divergências
abaixo e, se for o caso, retificação e/ou apresentação
das peças contábeis correspondentes:
 que seja apresentado os livros Razão e Diário, este
último devidamente autenticado no ofício civil, relativo
ao exercício financeiro em exame, nos termos do art.
11, parágrafo único, da Res. TSE n. 21.841/2004;
 que a agremiação partidária apresente os nomes do
presidente e do tesoureiro do partido ou membros que
desempenhem essas funções, bem como dos seus
substitutos, se previsto em estatuto, com indicação do
CPF, RG, endereço residencial, cargo e período de
efetiva gestão do exercício a que se referem as contas
em exame, nos termos do art. 16 da Resolução TSE n.
21.841/2004;
 que a agremiação indique se possui contas
bancárias, indicando número, banco e agência com o
respectivo endereço, bem como identificação daquela
destinada exclusivamente à movimentação dos demais
recursos, bem como extratos bancários consolidados e
definitivos das contas referidas, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas, nos
termos do art. 14, II, "l" e "n", da Res. TSE n.
21.841/2004;
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 que a agremiação se há bens ou serviços estimáveis
em dinheiro recebidos a título de doação, utilizados
em sua manutenção e funcionamento, uma vez que o
não-recebimento de recursos financeiros em espécie
por si só não justifica a apresentação de contas sem
movimento, nos termos do art. 13, parágrafo único da
Res.TSE n. 21.841/2004.
Ficam os representantes do Partido Social Cristão PSC intimados do teor do "Relatório de Diligências"
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar
documentação
complementar
ou
esclarecer
as
irregularidades, contando-se o prazo a partir da última
publicação do ato, na forma disposta no art. 184 do
Código de Processo Civil.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro,
e chegue ao conhecimento de todos os interessados,
mandou que se expedisse o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral pelo
prazo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade,
Rondonópolis/MT, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de
junho do ano de dois mil e dez. Eu, ______________,
Raquel Bouças Cardos - Chefe de Cartório da 45ª Zona
Eleitoral, que o digitei e subscrevi.
Antônio Veloso Peleja Júnior
JUIZ ELEITORAL
Assinado por: Antônio Veloso Peleja Júnior, Juiz
Eleitoral.

SENTENÇAS
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
INQUÉRITO POLICIAL N. 2772-68.2009.6.11.0045
Indiciada: MARIÚVA VALENTIN CHAVES DA SILVA
Incidência Penal: ARTIGOS 299, 342, 343 E 288 DO
CÓDIGO PENAL
Vistos etc.
Acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral (fls.
257/262), relativamente a este inquérito policial, e lhe
determino o arquivamento.
Feitas as necessárias anotações e comunicações,
arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rondonópolis, 28 de junho de 2010
Antônio Veloso Peleja Júnior
JUIZ ELEITORAL
Assinado por: Antônio Veloso Peleja Júnior, Juiz
Eleitoral.

47ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA 03/2010 - 47ªZE/MT - MUDANÇA EM
LOCAIS DE VOTAÇÃO
PORTARIA N. 003/2010 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR
JUIZ DA 47ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS,
ESTADO DE MATO GROSSO, OTÁVIO VINÍCIUS AFFI
PEIXOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA
DA LEI ... CONSIDERANDO melhores as instalações na
Escola Municipal Indígena Iró Orãpe, na cidade de
Barra do Garças; CONSIDERANDO melhores as
instalações no Posto de Saúde, na cidade de
Torixoréu; RESOLVE: Art.1º- ALTERAR o Local de
Votação 1210 - Escola Estadual Indígena Dep. Mário
Juruna, para a Escola Municipal Indígena Iró Orãpe,
localizada a Aldeia Indigena Nossa Senhora das
Graças, nesta cidade; Art. 2º - ALTERAR o Local de
Votação 1171 - Escola Municipal Waldemon Moraes
Coêlho, para o Posto de Saúde, localizado na Av.
Principal, s/nº - Distrito de Alto Diamantino, na cidade
de Torixoréu; Art.6º- DETERMINAR que esta portaria
seja divulgada nos meios de comunicação do
Município, para que os eleitores tenham conhecimento
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e fixada uma via no átrio do cartório da 47ª Zona
Eleitoral e do Posto Eleitoral de Torixoréu; Art.7º Sejam atualizados os dados no sistema ELO; Art.8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Barra do Garças/MT, 23 de junho de 2010.
OTÁVIO VINÍCIUS AFFI PEIXOTO Juiz da 47ª Zona
Eleitoral/MT
Assinado por: Dr.Otávio Vinícius Affi Peixoto
PORTARIA 01/2010 - 47ªZE/MT - MUDANÇA EM
LOCAIS DE VOTAÇÃO
PORTARIA N. 001/2010 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR
JUIZ DA 47ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS,
ESTADO DE MATO GROSSO, OTÁVIO VINÍCIUS AFFI
PEIXOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA
DA LEI ... CONSIDERANDO a provisória desativação
por motivo reforma da Escola Estadual Prof. Marisa
Mariano da Silva, na cidade de Barra do Garças;
CONSIDERANDO o baixo numero de eleitores aptos a
votarem na Escola Municipal Lagoa ( Região das
Furnas), na cidade de Torixoréu; CONSIDERANDO
melhores instalações no Centro de reabilitação Dom
Aquino,
na
cidade
de
Pontal
do
Araguaia;
CONSIDERANDO que a Escola Escola Municipal Laura
Vicuna, na cidade de Araguaiana foi reativada;
CONSIDERANDO que nas proximidades da EMPAER
possui um outro local de votação, denominado Escola
Estadual Dr. João Ponce de Arruda, na cidade de
General Carneiro e com amplo espaço para receber
mais seções eleitorais e acomodar os eleitores;
RESOLVE: Art.1º- TRANSFERIR as seções 145, 151 e
158 da Escola Estadual Prof. Marisa Mariano da Silva
para a UNIVAR - Faculdades Unidas do Vale do
Araguaia, localizada na Rua Moreira Cabral, n.º 1000,
Jardim Domingos Mariano, nesta cidade; Art. 2º TRANSFERIR a seção 160 da Escola Estadual Municipal
da Lagoa (Região das Furnas) para a Escola Estadual
Febrônio Rodrigues, localizada na Rua 02, s/nº,
Centro, na cidade de Torixoréu; Art. 3º - TRANSFERIR
as seções 28 e 29 do CSU - Centro Social Urbano para
o Centro de Reabilitação Dom Aquino, localizada na
Rua dos Garimpeiros, s/n.º, Bairro João Rocha, na
cidade de Pontal do Araguaia; Art. 4º - TRANSFERIR as
seções 91, 92, 93 e 94 da Escola Municipal de Ens.
Fund. Dom Bosco para a Escola Municipal de Ens.
Fund. Laura Vicunã, localizada na Rua Irmã Carmelita
P. Vilela, 28 - Centro, na cidade de Araguaiana; Art. 5º
- TRANSFERIR a seção 57 da EMPAER-MT para a Escola
Estadual Dr. João Ponce de Arruda, localizada na Av.
Rachid J. Mamed, s/nº, Centro, na cidade de General
Carneiro; Art.6º- DETERMINAR que esta portaria seja
divulgada nos meios de comunicação do Município,
para que os eleitores tenham conhecimento e fixada
uma via no átrio do cartório da 47ª Zona Eleitoral e
dos Postos Eleitoral que integram esta Zona Eleitoral;
Art.7º - Sejam atualizados os dados no sistema ELO;
Art.8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Barra do Garças/MT, 16 de junho de 2010.
OTÁVIO VINÍCIUS AFFI PEIXOTO Juiz da 47ª Zona
Eleitoral/MT
Assinado por: Dr.Otávio Vinícius Affi Peixoto
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