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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
EDITAL Nº 258/2010/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais, republica-se a seguinte
Resolução conforme determinação contida no artigo 2º da Resolução n. 643/2010:
RESOLUÇÃO Nº 624/2010 - REGULAMENTA O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE MATO GROSSO. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19, LVI, do seu Regimento
Interno, RESOLVE: Art. 1º O estágio de estudantes, de que trata a Lei nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, dar-se-á, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, com observância
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do disposto nesta Resolução. Art. 2º O estágio é uma atividade didática, constituindo-se em
instrumento de integração entre teoria e prática, que objetiva propiciar ao estudante
complementação de ensino e de aprendizagem profissional, social e cultural. Art. 3º O
Programa de Estágio de que trata esta Resolução será desenvolvido mediante convênio
firmado com instituições públicas ou privadas, de ensino médio, educação profissional técnica
de nível médio e educação superior, podendo ser intermediado por agentes de integração. Art.
4º Para participar do Programa de Estágio, o estudante deve atender às seguintes condições:
I - estar matriculado e com freqüência regular em curso de graduação, ensino médio ou
educação profissional técnica de nível médio, de instituição pública ou privada, credenciada,
cuja área de conhecimento esteja diretamente relacionada com as atividades, programas,
planos e projetos desenvolvidos por esta Justiça Eleitoral; II - ter cursado no mínimo trinta
por cento da carga horária total prevista, em se tratando de curso de graduação; III - ter
idade mínima de dezesseis anos, sendo devidamente assistido, na forma da lei civil, por seu
representante legal, até os dezoito anos; IV - não estar cursando o último ano do curso de
graduação, ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; V - não participar
simultaneamente de mais de um Programa de Estágio, exceto os obrigatórios para conclusão
do curso; VI - não ser membro de Diretório Político, filiado a Partido Político, não ser cônjuge
ou companheiro ou ter parentesco até o terceiro grau com membros, juizes, promotores e
servidores deste Tribunal Regional Eleitoral, devendo, ainda, estar em dia com suas
obrigações eleitorais. Art. 5º As unidades administrativas e os Cartórios Eleitorais
interessados em receber estagiário deverão encaminhar a solicitação à Secretaria de Gestão
de Pessoas, para análise, comprovando que possuem acomodação adequada, servidor com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento do curso do estagiário,
condições hábeis a propiciar experiência prática ao estudante, mediante participação nos
serviços, programas, atividades e projetos, cuja estrutura programática guarde correlação
com a respectiva área de formação profissional. Art. 6º Compete ao Diretor-Geral, após
manifestação da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento/SGP, definir o número de
vagas disponíveis para estágio e sua respectiva distribuição, atendendo às seguintes
condições: I - número total de estagiários não poderá exceder a 20% (vinte porcento) do total
de servidores ativos do quadro de pessoal da Secretaria e 20% (vinte porcento) do total de
servidores ativos do quadro de pessoal dos Cartórios Eleitorais deste Regional; II - os
Cartórios Eleitorais com maior número de eleitores terão preferência na distribuição de vagas
para estágio; III - se houver sobra de vagas nos Cartórios Eleitorais por algum motivo,
automaticamente a vaga será aproveitada na Secretaria deste Tribunal; IV - reserva de 10%
(dez porcento) do total de vagas da Secretaria e dos Cartórios Eleitorais a candidatos
portadores de necessidades especiais, as quais, não sendo preenchidas, serão disponibilizadas
aos demais selecionados Parágrafo único. O percentual limite fixado no inciso I deste artigo
poderá ser extrapolado para os estágios de nível superior e de nível médio profissional, nos
termos do artigo 17, § 4º da Lei n. º 11.788/08. Art. 7º A Unidade Administrativa ou o
Cartório Eleitoral situado em Cuiabá e Várzea Grande que tiver interesse em receber
estagiário, informará o perfil e área de interesse à Secretaria de Gestão de Pessoas que
solicitará à instituição de ensino conveniada ou agente de integração, estudantes que
preencham as exigências §1º Nos Cartórios Eleitorais do interior do Estado, o recrutamento
de estudantes para fins de estágio será realizado pelo agente de integração/instituição
conveniada ou pelo Chefe de Cartório; § 2º Em nenhuma hipótese será cobrada do estudante
qualquer importância referente às providências administrativas para realização do estágio.
Art. 8º Na Secretaria do Tribunal, o processo de seleção será realizado pela Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento/SGP em conjunto com o responsável/supervisor indicado pela
Unidade Administrativa interessada em receber o estagiário, e consiste na realização de
entrevistas, dinâmicas, análise de currículos e histórico escolar dos candidatos. Parágrafo
único. Nos Cartórios Eleitorais o processo de seleção será realizado pelo Chefe de Cartório,
devendo a Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento/SGP ser informada sobre o
estudante selecionado. Art. 9º A inclusão no Programa de Estágio será formalizada através de
Termo de Compromisso assinado pelo Diretor-Geral, pela instituição de ensino e pelo
estudante selecionado, devendo constar no documento as regras dispostas nesta Resolução.
Art. 10. O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidades especiais, cuja
permanência poderá ser estendida até a conclusão do curso. Art. 11. Incluído no Programa de
Estágio, o estudante fará jus à bolsa de estágio e ao auxílio-transporte, proporcionais ao
número de dias que comparecer ao local onde desenvolve suas atividades, sendo os valores
definidos por meio de portaria expedida pelo Presidente do Tribunal Parágrafo único. O
disposto no caput deste artigo não se aplica às situações de estágio obrigatório. Art. 12. O
estagiário deve cumprir a carga horária de cinco horas diárias e vinte e cinco semanais, sem
interrupção e no horário de funcionamento da Secretaria do Tribunal ou Cartório Eleitoral,
admitida sua extensão até seis horas diárias e trinta horas semanais em situações de
compensação, devidamente acordada com o supervisor do estágio. (Redação dada pela
Resolução n. 643/2010 de 29/09/2010) Parágrafo único. Cabe ao supervisor do estágio
observar, atentamente, o cumprimento da carga horária pelo estagiário, inclusive no
momento da atestação da freqüência. (Incluído pela Resolução n. 643/2010 de 29/09/2010)
Art. 13. Se a instituição de ensino a qual está vinculado o estagiário adotar verificações de
aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estagiário
será reduzida à metade. (Redação dada pela Resolução n. 643/2010 de 29/09/2010)
Parágrafo único. O período de verificações de aprendizagem de que trata o caput deste artigo
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será comprovado por meio de declaração expedida pela instituição de ensino, devendo o
estagiário apresentá-la ao supervisor para a devida ciência com antecedência mínima de 07
(sete) dias, anexando cópia ao formulário de registro de ponto eletrônico para controle.
(Incluído pela Resolução n. 643/2010 de 29/09/2010) Art. 14. A freqüência do estagiário será
registrada em sistema eletrônico ou formulário próprio, e o extrato de comparecimento será
encaminhado pelo respectivo supervisor à Secretaria de Gestão de Pessoas, devidamente
assinado pelo estudante, até o primeiro dia útil do mês subseqüente, sob pena de atraso no
recebimento da bolsa de estágio e auxílio-transporte. § 1º O estagiário será dispensado da
freqüência nos feriados oficiais, pontos facultativos e quando por outras razões não houver
expediente na Secretaria do Tribunal ou Cartório Eleitoral. § 2º Mediante comprovação, é
considerada falta justificada, não ocasionando o desconto na bolsa de estágio, a decorrente de
caso fortuito ou de força maior, e as seguintes: a) para tratamento da própria saúde,
mediante apresentação de atestado médico até vinte e quatro horas a contar do retorno do
estagiário; b) convocação pela Justiça para depor na qualidade de testemunha ou para
participação como jurado no Tribunal do Júri; c) por até cinco dias em razão de falecimento de
cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou
tutela e irmãos. Art. 15. É devido ao estagiário que contar com período de estágio igual ou
superior a um ano, trinta dias de recesso, a ser gozado, preferencialmente, no período de
recesso forense, acordado com o supervisor do estágio. § 1º Excepcionalmente, a critério do
supervisor, poderá o estagiário permanecer desenvolvendo suas atividades no recesso
forense; § 2º O recesso a que tem direito o estagiário, será concedido de maneira
proporcional, no caso do estágio ter duração inferior a um ano; § 3º Nas hipóteses de estágio
com prazo de um ano, o estudante que não fruir do recesso de modo proporcional no decorrer
de onze meses, deve fruí-lo no décimo segundo mês, observadas as demais disposições
constantes neste artigo; § 4º O recesso de trinta dias poderá ser fracionado em duas etapas
de quinze dias cada, mediante acordo com o supervisor do estágio; § 5º No período de
recesso o estudante fará jus apenas à bolsa de estágio, não recebendo o auxílio-transporte.
Art. 16. A inclusão no Programa de Estágio obriga o estudante a desenvolver e participar das
atividades de aprendizagem previstas, a cumprir as normas internas da Secretaria do Tribunal
ou Cartório Eleitoral, manter sigilo das informações a que tiver acesso, comunicar eventual
falta ao supervisor com antecedência de cinco dias e de dez dias em caso de desligamento do
estágio. Art. 17 Sem prejuízo de suas atribuições e mediante autorização da Chefia imediata,
o servidor da Secretaria do Tribunal ou Cartório Eleitoral poderá realizar estágio na sua
unidade de lotação, desde que as atividades guardem correlação com o curso e haja no setor
outro servidor apto a supervisioná-lo, com formação ou experiência profissional na respectiva
área de conhecimento, aplicando-se, no que couber, o disposto nesta Resolução. Parágrafo
único. Na hipótese prevista neste artigo, o servidor não fará jus à bolsa de estágio, auxíliotransporte ou qualquer outro acréscimo na sua remuneração, e não haverá alteração na
jornada de trabalho a que está submetido. Art. 18 Compete à Secretaria de Gestão de
Pessoas, por meio da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento: I - realizar estudos
para apurar o quantitativo de vagas de estágio; II - efetuar as providências necessárias para
operacionalização do Programa de Estágio no âmbito da Secretaria do Tribunal e Cartórios
Eleitorais; III - solicitar à instituição de ensino ou agente de integração o encaminhamento
dos estudantes que preencham os requisitos exigidos pela unidade solicitante de estagiário;
IV - acompanhar a avaliação de desempenho do estagiário a ser realizada pelo supervisor; V enviar à instituição de ensino ou agente de integração, com periodicidade mínima de seis
meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; VI - dar conhecimento das
normas desta Resolução e demais disposições ao supervisor do estágio e ao estagiário; VII por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho; VIII - comunicar o desligamento do estagiário à instituição de ensino ou agente
de integração. Art. 19. O supervisor de estágio, indicado pela Unidade interessada, terá
formação profissional na área de conhecimento do curso do estudante ou experiência
profissional, e será responsável pelo acompanhamento de suas atividades, cabendo-lhe: I orientar o estagiário sobre as normas de conduta e de trabalho da Secretaria do Tribunal ou
Cartório Eleitoral; II - acompanhar a freqüência do estagiário; III - coordenar as atividades do
estagiário, objetivando o aprendizado prático e demais finalidades do estágio; IV- promover a
avaliação de desempenho do estagiário a cada seis meses de estágio, com a participação do
estudante; V - elaborar relatórios, avaliações, informações a respeito do estagiário, quando
necessário ou solicitado, e providenciar a remessa do extrato de freqüência à Coordenadoria
de Educação e Desenvolvimento/SGP. Art. 20. O desligamento do estagiário implica a
suspensão do pagamento da bolsa de estágio e auxílio-transporte, e ocorrerá nas seguintes
hipóteses: I - automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio, cessando o
recebimento da bolsa de estágio e auxílio-transporte; II - por abandono, caracterizado pela
ausência não justificada por mais de três dias consecutivos ou cinco intercalados no período
de um mês; III - por conclusão ou interrupção do curso a que está vinculado; IV - a pedido do
estagiário; V - a qualquer tempo, por interesse da Administração; VI - por descumprimento
de qualquer condição expressa no termo de compromisso; VII - por conduta incompatível com
a exigida pela Administração; VIII - quando o estudante obtiver pontuação inferior a
cinqüenta por cento na avaliação de desempenho. Art. 21 Faz jus o estagiário, conforme
acordado no Termo de Compromisso, ao seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice será
compatível com os valores de mercado. Art. 22 A realização do estágio não constitui vínculo
empregatício entre o estagiário e a União. Art. 23. A instituição de ensino deve observar o
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disposto na Lei n.º 11.788/08, especialmente no que se refere às obrigações impostas pelos
artigos 3º, § 1º e 7º, sob pena de rompimento do contrato de estágio por parte da
Administração. Art. 24. A implementação do Programa de Estágio de que trata esta Resolução
está condicionada à existência de recursos orçamentários. Art. 25. Nos Termos de
Compromisso firmados anteriormente à vigência da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, os estagiários terão direito, desde a data da publicação da Lei, à aplicação, no que
couber o disposto nesta Resolução, devido à Revogação da Lei nº 6.494/77. Parágrafo único.
O Termo de Compromisso de Estágio, objeto de prorrogação, será regido pelo disposto nesta
resolução. Art. 26. Para fins de cálculos de horas e percentuais, as frações obtidas serão
arredondadas para o número inteiro imediatamente superior. Art. 27. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Diretor-Geral, a quem compete expedir as instruções complementares que se
fizerem necessárias. Art. 28. Ficam revogadas as Resoluções 398/98, 103/02, 547/05,
582/07, 586/07, Portarias 165/2002 e 337/2004, e as disposições em contrário. Art. 29. Esta
Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Cuiabá/MT, em 29 de setembro de 2010.
(ass) Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente do TRE/MT em exercício.
Desembargador Márcio Vidal - Vice-Presidente e Corregedor. Dr. Samuel Franco Dalia Junior Juiz Membro. Dr. Samir Hammoud - Juiz Membro. Dr. César Augusto Bearsi - Juiz Membro.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Juiz-Membro. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - JuizMembro
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e
seis dias do mês de novembro do ano dois mil e dez
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário da SJ/TRE/MT

EDITAIS
Publicação de Acórdão - Edital n. 257-2010
EDITAL N.º 257/2010/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais, publica-se o seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO N. 20049
PROCESSO N. 257/2008 - CLASSE RE
RECURSO ELEITORAL - REFERENTE AO PROCESSO Nº 083/2008 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO A VEREADOR GRAZIELA MACHADO QUEIROZ - CUIABÁ - JUÍZO DA 39ª ZE ELEIÇÕES 2008 - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
RECORRENTE: GRAZIELA MACHADO QUEIROZ
ADVOGADO: AGENOR JÁCOMO CLIVATI JUNIOR
ADVOGADO: MARCELO TADEU DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: EXMO. SR. DR. SAMUEL FRANCO DALIA JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL - DESAPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS DOADORES
NO RECIBO ELEITORAL - JUNTADA DE NOTAS FISCAIS - RECURSOS LANÇADOS NOS
DEMONSTRATIVOS - POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PROVIMENTO - APROVAÇÃO COM
RESSALVAS
Acordam os Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
em sessão do dia 08/11/2010, por maioria, dar provimento ao recurso para aprovar, com
ressalvas, as contas do Recorrente, nos termos das notas taquigráficas. Vencido o 3º Vogal,
Excelentíssimo Senhor Doutor César Augusto Bearsi
Cuiabá, 11 de novembro de 2010
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO. Presidente do TRE/MT, em exercício. Doutor SAMUEL
FRANCO DALIA JÚNIOR. Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e
seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
Publicação de pauta de julgamento - Edital n. 256-2010
EDITAL N. 256/2010/CAPJ/SJ
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO
da Sessão Ordinária que se realizará às 18 (dezoito) horas na Sala das Sessões do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o transcurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas
ou na sessão subseqüente, conforme previsto no art. 70, § 1º do Regimento Interno do
Tribunal Regional Eleitoral
01) PROCESSO Nº 10633/2008 - CLASSE 30 (protocolo n. 12.000.128/2008)
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RECURSO ELEITORAL - DOM AQUINO - REFERENTE AO PROCESSO Nº 036/2008 DA 12ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO VERDE/MT - PRESTAÇÃO DE CONTA DE CAMPANHA - ELIÇÃO 2008 CANDIDATA A VEREADORA MARIA FERREIRA GANDES - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
RECORRENTE: MARIA FERREIRA GANDES
ADVOGADO: FRANK ANTONIO DAS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
02) PROCESSO Nº 5431/2007 - CLASSE PET (protocolo n. 8.526/2007)
Numeração única: 6584-30.2007.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PDT/MT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006
REQUERENTE: PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PDT/MT
ADVOGADO: LEONARDO MENDES VILAS BOAS
RELATOR: EXMO. SR. DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIRA
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e
seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO

7ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 019/2010/7ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luís Fernando Voto Kirche, Juiz Eleitoral desta 07ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
R E S O L V E:
Art. 1° - Designar na forma do art. 08º do Provimento CRE-MT N.º 03/2008, o Sr. Luis
Gustavo Romko, Técnico Judiciário do TRE-MT e Chefe de Cartório, para, sob compromisso,
desempenhar a função de Secretário dos trabalhos correicionais, que serão realizados em
treze e quartoze de dezembro de dois mil e dez (13 e 14.12.2010), no Cartório desta Zona
Eleitoral.
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta à Corregedoria Regional
Eleitoral .
Diamantino-MT, 24 de Novembro de 2010.
Assinado por: LUÍS FERNANDO VOTO KIRCHE-JUIZ ELEITORAL

INTIMAÇÕES
INTIMAÇÃO - AUTOS 226/2008 - JANETE IRINEU ZILIO
Autos N.°: 226/2008
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2008.
Candidato: JANETE IRINEU ZILIO
O MM. Juiz Eleitoral da 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, sediada no município de
Diamantino-MT, determina ao Sr. Oficial de Justiça deste juízo, ou a quem for este
apresentado, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em seu cumprimento INTIME-SE a
Sra. JANETE IRINEU ZILIO, para que no prazo de 72 horas, apresente a documentação listada
abaixo, em face à análise das contas eleitorais supracitadas, que ora tramitam neste juízo,
com base no art. 36 da Res. TSE 22.715/2008.
Extratos bancários definitivos de todo o período em que a conta eleitoral esteve aberta,
tratando-se os mesmos de peças obrigatórias à análise da prestação de contas;
Notas fiscais referentes à todas as despesas de campanha pagas mediante cheque;
Notas explicativas e termos de doação de todos os serviços ou bens utilizados pelo
candidato, referentes à doações em valor estimado, tais como veículos; material gráfico, tais
como santinhos, adesivos, banners, folders e cartazes; produção de jingles de campanha;
serviços advocatícios; serviços contábeis dentre outros, devendo o candidato fazer constar o
período de doação do bem ou serviço, o valor da doação e ainda o doador do bem ou serviço,
nos termos do art. 30, 31 e 32 da Resolução TSE 22.715/2008 e art. 34, III da Lei 9096/95;
No caso de veículos utilizados em campanha, doados em valor estimado ou não, apresentar
cópia dos documentos dos mesmos e juntar ainda nota explicativa ou termo de doação nos
termos do item 4;
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.
Dado e passado nesta 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dez (23.11..2010). Eu, ______, Luis Gustavo Romko,
Técnico Judiciário do TRE-MT e Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente mandado, que
segue por mim assinado, com base na Portaria 001/2010/07ªZE.
Assinado por: Luis Gustavo Romko - Chefe de Cartório
INTIMAÇÃO - AUTOS 253/2008 - ELIZEU GLADK PETRENKO
Autos N.°: 253/2008
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2008.
Candidato: ELIZEU GLADK PETRENKO
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJE-MT – Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso – Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.gov.br

Ano 4 - n. 789

Cuiabá, sexta-feira, 26 de novembro de 2010

6

O MM. Juiz Eleitoral da 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, sediada no município de
Diamantino-MT, determina ao Sr. Oficial de Justiça deste juízo, ou a quem for este
apresentado, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em seu cumprimento INTIME-SE o
Sr. ELIZEU GLADK PETRENKO, para que no prazo de 72 horas, apresente a documentação
listada abaixo, em face à análise das contas eleitorais supracitadas, que ora tramitam neste
juízo, com base no art. 36 da Res. TSE 22.715/2008.
Extratos bancários definitivos de todo o período em que a conta eleitoral esteve aberta,
tratando-se os mesmos de peças obrigatórias à análise da prestação de contas;
Recibos eleitorais, utilizados e não utilizados;
Notas fiscais referentes à todas as despesas de campanha pagas mediante cheque;
Notas explicativas e termos de doação de todos os serviços ou bens utilizados pelo
candidato, referentes à doações em valor estimado, tais como veículos; material gráfico, tais
como santinhos, adesivos, banners, folders e cartazes; produção de jingles de campanha;
serviços advocatícios; serviços contábeis dentre outros, devendo o candidato fazer constar o
período de doação do bem ou serviço, o valor da doação e ainda o doador do bem ou serviço,
nos termos do art. 30, 31 e 32 da Resolução TSE 22.715/2008 e art. 34, III da Lei 9096/95;
No caso de veículos utilizados em campanha, doados em valor estimado ou não, apresentar
cópia dos documentos dos mesmos e juntar ainda nota explicativa ou termo de doação nos
termos do item 4;
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.
Dado e passado nesta 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dez (23.11.2010). Eu, ______, Luis Gustavo Romko,
Técnico Judiciário do TRE-MT e Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente mandado, que
segue por mim assinado, com base na Portaria 001/2010/07ªZE.
Assinado por: Luis Gustavo Romko - Chefe de Cartório
INTIMAÇÃO - AUTOS 260/2008 - ARTEMIO AQSENEN
Autos N.°: 260/2008
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2008.
Candidato: ARTEMIO AQSENEN
O MM. Juiz Eleitoral da 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, sediada no município de
Diamantino-MT, determina ao Sr. Oficial de Justiça deste juízo, ou a quem for este
apresentado, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em seu cumprimento INTIME-SE o
Sr. ARTEMIO AQSENEN, para que no prazo de 72 horas, apresente a documentação listada
abaixo, em face à análise das contas eleitorais supracitadas, que ora tramitam neste juízo,
com base no art. 36 da Res. TSE 22.715/2008.
Extratos bancários definitivos de todo o período em que a conta eleitoral esteve aberta,
tratando-se os mesmos de peças obrigatórias à análise da prestação de contas;
Notas fiscais referentes à todas as despesas de campanha pagas mediante cheque;
Notas explicativas e termos de doação de todos os serviços ou bens utilizados pelo
candidato, referentes à doações em valor estimado, tais como veículos; material gráfico, tais
como santinhos, adesivos, banners, folders e cartazes; produção de jingles de campanha;
serviços advocatícios; serviços contábeis dentre outros, devendo o candidato fazer constar o
período de doação do bem ou serviço, o valor da doação e ainda o doador do bem ou serviço,
nos termos do art. 30, 31 e 32 da Resolução TSE 22.715/2008 e art. 34, III da Lei 9096/95;
No caso de veículos utilizados em campanha, doados em valor estimado ou não, apresentar
cópia dos documentos dos mesmos e juntar ainda nota explicativa ou termo de doação nos
termos do item 4;
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.
Dado e passado nesta 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dez (23.11.2010). Eu, ______, Aires Conceição
Saldanha da Silva, Servidora Legalmente Requisitada e Chefe de Cartório em substituição,
digitei e conferi o presente mandado, que segue por mim assinado, com base na Portaria
001/2010/07ªZE.
Assinado por: Aires Conceição Saldanha da Silva - Chefe de Cartório
INTIMAÇÃO AUTOS 172/2008 - DEVANIR APARECIDO PROVASI
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Fernando Voto Kirche, Juíz Eleitoral desta 07ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. ... Autos N.°:
172/2008 Natureza: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2008. Candidato: DEVANIR
APARECIDO PROVASI O MM. Juiz Eleitoral da 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso,
sediada no município de Diamantino-MT, determina ao Sr. Oficial de Justiça deste juízo, ou a
quem for este apresentado, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em seu cumprimento
INTIME-SE o Sr. DEVANIR APARECIDO PROVASI, para que no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, apresente a documentação listada abaixo, em face à análise das contas eleitorais
supracitadas, que ora tramitam neste juízo, com base no art. 36 da Res. TSE 22.715/2008. 1.
Extratos bancários definitivos de todo o período em que a conta eleitoral esteve aberta,
tratando-se os mesmos de peças obrigatórias à análise da prestação de contas; 2. Notas
fiscais referentes à todas as despesas de campanha; 3. Notas explicativas e termos de doação
de todos os serviços ou bens utilizados pelo candidato, referentes à doações em valor
estimado, tais como veículos; material gráfico, tais como santinhos, adesivos, banners,
folders e cartazes; produção de jingles de campanha; serviços advocatícios; serviços
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contábeis dentre outros, devendo o candidato fazer constar o período de doação do bem ou
serviço, o valor da doação e ainda o doador do bem ou serviço, nos termos do art. 30, 31 e
32 da Resolução TSE 22.715/2008 e art. 34, III da Lei 9096/95; 4. No caso de veículos
utilizados em campanha, doados em valor estimado ou não, apresentar cópia dos documentos
dos mesmos e juntar ainda nota explicativa ou contrato de prestação de serviço ou termo de
doação nos termos do item 3; CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta 07ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano
de dois mil e dez (24.11.2010). Eu, ______, Luis Gustavo Romko, Técnico Judiciário do TREMT e Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente mandado, que segue por mim assinado,
com base na Portaria 001/2010/07ªZE.
Assinado por: Luis Gustavo Romko - Chefe de Cartório
INTIMAÇÃO AUTOS 298/2008 - KÁTIA DE OLIVEIRA CARVALHO
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Fernando Voto Kirche, Juíz Eleitoral desta 07ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. ... Autos N.°:
298/2008 Natureza: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2008. Candidato: KÁTIA DE
OLIVEIRA CARVALHO O MM. Juiz Eleitoral da 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso,
sediada no município de Diamantino-MT, determina ao Sr. Oficial de Justiça deste juízo, ou a
quem for este apresentado, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em seu cumprimento
INTIME-SE a Sra. KÁTIA DE OLIVEIRA CARVALHO, podendo a mesma ser encontrada na Av.
Municipal, nº 2483, Bairro São Benedito, Diamantino-MT, para que no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, apresente a documentação listada abaixo, em face à análise das contas eleitorais
supracitadas, que ora tramitam neste juízo, com base no art. 36 da Res. TSE 22.715/2008. 1.
Declaração de abertura de Conta Eleitoral para movimentação financeira; 2. Extratos
bancários definitivos de todo o período em que a conta eleitoral esteve aberta, tratando-se os
mesmos de peças obrigatórias à análise da prestação de contas; 3. Notas fiscais referentes à
todas as despesas de campanha; 4. Notas explicativas e termos de doação de todos os
serviços ou bens utilizados pelo candidato, referentes à doações em valor estimado, tais como
veículos; material gráfico, tais como santinhos, adesivos, banners, folders e cartazes;
produção de jingles de campanha; serviços advocatícios; serviços contábeis dentre outros,
devendo o candidato fazer constar o período de doação do bem ou serviço, o valor da doação
e ainda o doador do bem ou serviço, nos termos do art. 30, 31 e 32 da Resolução TSE
22.715/2008 e art. 34, III da Lei 9096/95; 5. No caso de veículos utilizados em campanha,
doados em valor estimado ou não, apresentar cópia dos documentos dos mesmos e juntar
ainda nota explicativa ou contrato de prestação de serviço ou termo de doação nos termos do
item 4; 6. Nota explicativa pela ausência de assinatura do doador nos recibos eleitorais nº
13012034911, 13012034912, 13012034913, 13012034914. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.
Dado e passado nesta 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, aos vinte e quatro dias
do mês de novembro do ano de dois mil e dez (24.11.2010). Eu, ______, Luis Gustavo
Romko, Técnico Judiciário do TRE-MT e Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente
mandado, que segue por mim assinado, com base na Portaria 001/2010/07ªZE.
Assinado por: Luis Gustavo Romko - Chefe de Cartório
INTIMAÇÃO Autos 324/2008 - JOSÉ RODRIGUES GIMENES
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Fernando Voto Kirche, Juíz Eleitoral desta 07ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. ... Autos N.°:
324/2008 Natureza: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2008. Candidato: JOSÉ
RODRIGUES GIMENES O MM. Juiz Eleitoral da 07ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso,
sediada no município de Diamantino-MT, determina ao Sr. Oficial de Justiça deste juízo, ou a
quem for este apresentado, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em seu cumprimento
INTIME-SE o Sr. JOSÉ RODRIGUES GIMENES, para que no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, apresente a documentação listada abaixo, em face à análise das contas eleitorais
supracitadas, que ora tramitam neste juízo, com base no art. 36 da Res. TSE 22.715/2008. 1.
Declaração de abertura de Conta Eleitoral para movimentação financeira; 2. Extratos
bancários definitivos de todo o período em que a conta eleitoral esteve aberta, tratando-se os
mesmos de peças obrigatórias à análise da prestação de contas; 3. Notas fiscais referentes à
todas as despesas de campanha; 4. Notas explicativas e termos de doação de todos os
serviços ou bens utilizados pelo candidato, referentes à doações em valor estimado, tais como
veículos; material gráfico, tais como santinhos, adesivos, banners, folders e cartazes;
produção de jingles de campanha; serviços advocatícios; serviços contábeis dentre outros,
devendo o candidato fazer constar o período de doação do bem ou serviço, o valor da doação
e ainda o doador do bem ou serviço, nos termos do art. 30, 31 e 32 da Resolução TSE
22.715/2008 e art. 34, III da Lei 9096/95; 5. No caso de veículos utilizados em campanha,
doados em valor estimado ou não, apresentar cópia dos documentos dos mesmos e juntar
ainda nota explicativa ou contrato de prestação de serviço ou termo de doação nos termos do
item 4; CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta 07ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, aos 24 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez (24.11.2010). Eu,
______, Luis Gustavo Romko, Técnico Judiciário do TRE-MT e Chefe de Cartório, digitei e
conferi o presente mandado, que segue por mim assinado, com base na Portaria
001/2010/07ªZE.
Assinado por: Luis Gustavo Romko - Chefe de Cartório
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9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CITAÇÃO N.º 29/2010
EDITAL DE CITAÇÃO N.º 29/2010 O Excelentíssimo Senhor José Antônio Bezerra Filho, Juiz da
9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças/MT, FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou
dele conhecimento tiverem, especialmente o réu: ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL
FERREIRA, vulgo
CHAPARRAL , brasileiro, casado, professor, natural de Cavalcante/GO,
filho de Zózimo Ferreira dos Santos e de Oterlina Nery dos Santos, portador da carteira de
identidade n.º 903.610 SSP/DF, atualmente morando em outro País, Itália, em local incerto e
não sabido. FINALIDADE DA CITAÇÃO: Dar conhecimento que no dia 01º de outubro de 2010
o Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu, pela prática dos crimes definidos nos
artigos 324 e 325 do Código Eleitoral (Lei 4.737/656), na forma do artigo 70, caput, do
Código Penal, tendo recebido a Ação Penal o n.º 1240-36.2010.6.11.0009, em curso perante
a 9ª Zona Eleitoral. A denúncia contra o réu foi recebida pelo Juiz da 9ª Zona Eleitoral em 27
de novembro de 2010, quando determinou sua citação para apresentação de resposta inicial à
acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias. 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 30 (trinta) dias. Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2010.
Assinado por: José Antônio Bezerra Filho - Juiz da 9ª Zona Eleitoral

10ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Sentença: Autos n.º 4110-51.2010.6.11.0010
Autos n.º 4110-51.2010.6.11.0010
Classe: Petição
Requerente: SISPMUR-Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Rondonópolis
Requerido: SEMEC - Secretaria Municipal de Educação
Vistos em correição.
Trata-se de informação trazida à Justiça Eleitoral pelo presidente do SISPMUR, alegando que a
Secretaria Municipal de Educação haveria negado ao servidores efetivos, o gozo, por dias
completos, das folgas referentes aos trabalhos eleitorais no pleito de 2010.
Apresentou os documentos de fls.3 e 4.
O representante do Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do feito por não
vislumbrar, nos documentos juntados pelo Sindicato, de que tenha sido negado aos servidores
o direto de gozarem a folga compensatória pelos trabalhos eleitorais.
É o breve relato.
Analisando os autos, comungo com a manifestação de Parquet eleitoral fls. 7/8, vez que, nos
memorandos juntados às fls. 3/4, não há qualquer indício de que o direito as folgas, em
compensação ao trabalho eleitoral, tenha sido subtraído dos servidores pela Secretária
Municipal de Educação.
Ademais, se infere do conteúdo daqueles documentos a disposição da Secretária Municipal de
Educação em conceder as referidas folgas, pois que, orienta aos gestores das unidades de
ensino a "organizar internamente escalas de dispensa após o dia 03/10/2010 para os
servidores que trabalharem no dia da eleição" e que seja informado os dias das folgas e
enviado a declaração expedida pela Justiça Eleitoral para registro na "vida funcional do
servidor".
Isso posto, e ante a ausência de nominata dos servidores que foram impedidos de usufruírem
das folgas previstas no art. 98, da Lei 9.504/97, DETERMINO O ARQUIVAMENTO destes
autos, com as baixas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Rondonópolis, 19 de novembro de 2010.
Assinado por: Dra. MARIA MAZARELO FARIAS PINTO, Juíza Eleitoral da 10ª Zona

19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 33/2010
A Dra. Tatiane Colombo, Exma. Juíza em substituição da 19ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, e principalmente
aos eleitores abaixo identificados que não compareceram para compor as mesas receptoras
de votos nas Eleições Gerais de 2010, denominados Mesários faltosos, para que apresentem
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justificativa da ausência, no prazo de 30 (dias), sob pena de incorrerem em multa nos termos
do art.124 do Código Eleitoral:
Nome
Inscrição Eleitoral
Adolfo Lucas Agenor dos Santos

027786911899

Angela da Silva dos Santos

027300641813

Bruna Rafaela de Castro

028072921880

Carlos Alberto Andrade Gonçalves dos Santos

027239951805

Claudiney de Campos Leite

030184491856

Cleuvimar Vaz

018964051821

Clodoaldo Luis da Silva

082226540671

Daniely Maria Egues

029007561899

Fabrício Souza do Amaral

086138040493

Fernanda Ferreira da Silva

025915681813

Haires Ribeiro da Silva

019086321864

Julia Dalla Rosa Bittencourt

029629371830

Justina Marina de Oliveira

000596801899

Katia de Jesus Nascimento

028882261813

Lara Silva Barufe

025659971899

Letícia Barbosa Rocha Torres

030185091821

Luan Silva Melo

031892371805

Lucélia Fátima dos Santos

051977410191

Luciana da Silva Rondon

018033612003

Márcia Alves dos Anjos

020875941805

Márcia Cristina da Silva

017707451856

Márcio Luiz da Rocha

015924701805

Mauro Raimundo da Rocha

021478161830

Oziel Cordeiro dos Santos

020051411872

Patrícia Vila Nova Correia

030567951856

Nome

Inscrição Eleitoral

Pedro José do Val

022204071856

Priscila Lenon da Silva

031891371830

Renata Soares da Silva

031549981856

Rubia Nara Ferreira

022562481864

Silo Onezokemae

020038941813

Simone da Silva Ferreira

027732201872

Vania Aparecida da Silva

014032781830

Vanúcia da Silva Santos

030989761805

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE e em lugar de costume deste Cartório
Eleitoral . Dado e passado, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, aos vinte e cinco dias do
mês de novembro de 2010. Eu, ______________, Loani Bandiera Torres, Chefe de Cartório
em substituição, digitei.
Assinado por: Tatiane Colombo - Juíza Eleitoral em substituição

24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Edital 46/2010
EDITAL N.º 46/2010 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DO PROCESSO N.º 00438.2009.611.0024 A Excelentíssima Senhora Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins,
MM(a). Juíza da 24ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, etc... TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
ciência, em especial a Sra. SANDRA REGINA SAID DA SILVA que, nesta data, está sendo
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral este, o qual segue acompanhado da decisão,
que deste fica fazendo parte, a partir do que estarão intimados do teor do presente edital,
para todos os efeitos, nos termos do art. 184 do Código de Processo Civil, para ciência da
penhora do Lote Urbano n.º 21, situado na Quadra 06, Setor D, no Núcleo Urbano de Alta
Floresta - MT, no Município de Aripuanã - MT, com área de 1.000,00 mts2, com área
construída (02 casas de alvenaria) de aproximadamente 500 mts2, cujo terreno encontra-se
registrado sob a matrícula n.º 8.844, no cartório do 6º Serviço Notarial e de Registro de
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Imóveis, valor atribuído de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), de propriedade do
executado Sr. Rogério Lúcio Soares da Silva. Após sua publicação, este edital será arquivado
em pasta própria e cópia do mesmo será juntado aos autos, com a correspondente certidão
de publicação. E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação
existentes nas localidades abrangidas por esta Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima
Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado o
presente edital no local de costume, na sede do Cartório Eleitoral de Alta Floresta/MT. Dado e
passado nesta Cidade de Alta Floresta, aos onze dias do mês de novembro do ano de 2010.
Eu, Gustavo Leandro Martins dos Santos, Chefe de Cartório da 24ª Z.E. preparei e conferi o
presente edital e o subscrevo com fulcro na legislação vigente e por determinação da MM(a).
Juíza Eleitoral desta 24.ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Gustavo Leandro Martins
dos Santos Chefe de Cartório - 24ª ZE/MT Autos n.º 593/2009 EXECUÇÃO FISCAL
Requerente: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA FEDERAL Requerido: ROGÉRIO LÚCIO SOARES DA
SILVA Vistos etc. Face à concordância do exequente, proceda-se à penhora do bem oferecido
às fls 19/20, por termo nos autos. Intime-se a esposa do executado a respeito da penhora
efetuada Por fim, intime-se o executado a comparecer em cartório para firmar compromisso
de depositário. Cumpra-se Alta Floresta/MT, em 07 de fevereiro de 2010. RACHEL
FERNANDES ALENCASTRO MARTINS JUÍZA ELEITORAL
Assinado por: Gustavo Leandro Martins dos Santos - Analista Judiciário
Edital de Correição
EDITAL N.º 47/2010 A Excelentíssima Senhora Juíza da 24ª Zona Eleitoral - Alta Floresta/MT,
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento que, em cumprimento ao determinado na Resolução TSE n.
21.372/2003 e Provimento CRE-MT n.º 03/2008 será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos
documentos e procedimentos da 24ª Zona Eleitoral - Alta Floresta, nas datas de 25 a 26 de
novembro de 2010. Nas mesmas datas poderão ser apresentadas reclamações contra os
serviços do Cartório. E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente
edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado, nesta cidade de Alta Floresta
aos 11 dias do mês de novembro de 2010. Eu, Gustavo Leandro Martins dos Santos, Chefe de
Cartório, digitei e subscrevi. Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza Eleitoral
Assinado por: Rachel Fernandes Alencastro Martins - Juíza Eleitoral

25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Autos n.º: 4279-90.2010.611.0025
Vistos etc.
Trata-se de autos referente a eleitor que, após a entrega das relações de filiados pelos
partidos políticos no mês de outubro de 2010, consta como estando "sub judice" em Relatório
de Filiados emitido pelo Sistema ELO6.
Foi publicado Edital n.º 053/2010 com a relação de todos os eleitores envolvidos em
duplicidade de filiação (fls. 09).
Transcorrido o prazo estabelecido no art. 12, § 1º, da Resolução - TSE nº 23.117/2009, não
houve nenhuma manifestação por parte dos envolvidos, conforme se depreende da certidão
de fls. 11.
Nos termos do art. 13 da Resolução - TSE nº 23.117/2009, para desligar-se do partido o
eleitor deve comunicar a agremiação partidária do município ao qual está filiado e ao Juiz
Eleitoral da Zona em que for inscrito.
No caso ora analisado, ficou comprovado que o eleitor se filiou a um segundo partido, sem
todavia, se desfiliar do partido anterior e, tampouco, comunicar a desfiliação ao Juízo Eleitoral
de sua cirscunscrição, caracterizando, assim, duplicidade de filiação. Ante o exposto,
DECLARO nulas ambas as filiações do eleitor: Manoel Soares dos Santos, com base no art.
12, § 4º da Resolução - TSE n.º 23.117/2009.
Proceda-se aos registros das desfiliações no sistema ELO6.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquivem-se os presentes autos, com a devida cautela e baixas de estilo.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda, 23 de novembro de 2010.
Assinado por: Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior - Juiz da 25ª Zona Eleitoral

29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 068/2010
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO,
JUIZ 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 o MM. Juiz Eleitoral mandou expedir o presente Edital
para Intimação do Senhor VILSON LIMA DA SILVA, representante legal do Jornal Regional
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Notícias, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme Certidão de fls. 109 v destes
Autos, para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda ao pagamento de multa aplicada nos
referidos autos, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), sob pena de ser considerada dívida
líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, nos termos do art. 257,
enc. III, do Código Eleitoral. 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 23 de novembro
de 2010, eu _____________, Acleir Souza Costa Maciel - Chefe do Cartório da 29ª Zona
Eleitoral, o digitei e conferi. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz Eleitoral da 29ª ZE/MT
Assinado por: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 083/2010 EDITAL N.º 083/2010 O Excelentíssimo Senhor Dr. André Barbosa Guanaes Simões, MM. Juiz
Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
etc... Torna público, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que em razão do disposto na Resolução 23.117/2009-TSE e no art. 80 do Código Eleitoral,
estão sendo intimados da decisão do MM. Juiz Eleitoral que determinou a regularização e/ou
desfiliação partidária com as conseqüentes correções dos registros no Sistema de Filiação
Partidária, de forma a fazer valer a filiação com data de 12.12.1995, do respectivo eleitor,
razão pela qual, está sendo este edital publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no
átrio do Fórum Eleitoral pelo prazo de 15 dias, a contar desta data, para que, querendo, possa
o eleitor apresentar recurso e/ou manifestação, no prazo de três dias após encerrada a
publicação: AUTOS ELEITORE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA SITUAÇÃO 167/2009 JOSE PIRES FILHO
DEM DEM CANCELADA EM 09/04/2010 REGULAR 12/12/1995 Decorrido o prazo supracitado,
este edital será arquivado em pasta própria. E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive
nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas por esta Zona Eleitoral,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral e afixado o presente edital no local de costume, na sede do Fórum Eleitoral de
Canarana/MT. Dado e passado nesta Cidade de Canarana/MT, aos vinte e cinco dias do mês
de novembro de dois mil e dez (25/11/2010). Eu, ___________ Josiane Pinheiro da Silva
Siqueira, Servidora Legalmente Requisitada, preparei e conferi o presente edital a pedido da
Chefe de Cartório, que o subscreve com fulcro na Portaria 005/2007/31ªZE/MT e legislação
vigente. Iraci Salette de Vargas Servidora Legalmente Requisitada do TRE/MT Chefe do Fórum
da 31ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso em Substituição Legal
Assinado por: ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
EDITAL CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL Nº 081/2010 O Excelentíssimo Senhor Dr. André Barbosa Guanaes Simões, MM. Juiz
Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
etc... TORNA PÚBLICO que, em obediência ao disposto no Provimento 03/2008 - CRE/MT,
designou o dia 1o de dezembro de 2010, a partir das 8:00 horas, para realização da Correição
Ordinária, no Cartório Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, situado à Rua
Tuparandi, Nº 64, Centro - Canarana/MT. Na mesma data poderão ser apresentadas
reclamações contra os serviços do cartório. E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive
nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas por esta Zona Eleitoral,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local
de costume, na sede do Fórum Eleitoral de Canarana/MT. Dado e passado nesta cidade de
Canarana/MT, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2010. Eu,______________Josiane
Pinheiro da Silva Siqueira, Servidora Legalmente Requisitada, preparei e conferi o presente
Edital por ordem do MM. Juiz Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, que o
subscreve. André Barbosa Guanaes Simões Juiz Eleitoral da 31ª Zona eleitoral do Estado de
Mato Grosso
Assinado por: ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 51/2010
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA REMESSA DE PROCESSOS PARA A 46ª ZONA ELEITORAL DE MATO
GROSSO
A Excelentíssima Senhora Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto, MM. Juíza da 32ª Zona
Eleitoral, Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e
na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente as partes e advogados, que nos termos do artigo 2º do Provimento CRE/MT n.º
4/2010 os processos em trâmite abaixo relacionados serão remetidos em 29 de novembro de
2010 para o Cartório da 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, sito a Rua Fernando Correa da
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Costa, n.º 253, Centro, Rondonópolis-MT, decorrente do remanejamento desta 32ª Zona
Eleitoral para o Município de Sinop-MT.
FAZ SABER, ainda, que nos termos da Portaria n.º 9/2010/32ªZE os prazos processuais
estão suspensos no período de 25 de novembro a 5 de dezembro do ano em curso,
prorrogando para o primeiro dia útil subsequente o vencimento dos prazos que iniciam-se ou
completam-se no referido período.
RELAÇÃO DE PROCESSOS
1. PROCESSO N.º 4171-40.2010.611.0032
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: CELSO ANTÔNIO DE SOUZA
Vítima: A União
2. PROCESSO N.º 179/2009 (1-59.2009.611.0032)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: NELSON DIAS DE MORAIS (REVEL)
Réu: LUIZ CARLOS ARANHA PRIETCH
Advogado: Cibele Silva Prietch, OAB/MT n.º 9947-B
Advogado: Fernando Manzi Santos, OAB/MT n.º 8912
Réu: SANTINONI LUCIANO DE OLIVEIRA
Advogado: Priscila Costa Martins, OAB/PR 41856 e OAB/TO 4413-A
3. PROCESSO N.º 374/2009 (8-09.2009.611.0046)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: LUIS ALEXANDRE DA SILVA
Advogado: João Faustino Neto, OAB/MT 10364-A e OAB/SP 171107
4. PROCESSO N.º 375/2009 (9-91.2009.611.0046)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: SEBASTIÃO BORGES DE MENDONÇA FILHO
Advogado (dativo): Gilberto Machado Custódio, OAB/MT 6435
5. PROCESSO N.º 284/2009 (2604-08.2009.611.0032)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: JANETE ALVES GUINDIM DE MORAIS
Advogado: Shirlei Mesquita Sandim, OABMT n.º 5257
Advogado: Flavio Fernandes Domingos de Siqueira, OAB/MT 10094
Réu: NELCI ALVES BARBOSA
Advogado: João Faustino Neto, OAB/MT 10364-A e OAB/SP 171107
Réu: SILVIO VIANA
Advogado (dativo): Gilberto Machado Custódio, OAB/MT 6435
6. PROCESSO N.º 4169-70.2010.611.0032
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: VALDSON COELHO BARBOSA
Advogado (dativo): Luiza Mendes da Silva, OAB/MT n.º 3691-B
Vítima: A União
7. PROCESSO N.º 4174-92.2010.611.0032
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: JOSE ISAIAS CORREIA
Advogado (dativo): Luiza Mendes da Silva, OAB/MT n.º 3691-B
Vítima: A União
8. PROCESSO N.º 4172-25.2010.611.0032
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: PAULO BARBOSA DE MOURA
Advogado (dativo): Luiza Mendes da Silva, OAB/MT n.º 3691-B
Vítima: A União
9. PROCESSO N.º 27/2009 (2-13.2009.611.0010)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: ELIZEU CONTÓ
Advogado: João Faustino Neto, OAB/MT 10364-A e OAB/SP 171107
10. PROCESSO N.º 500-09.2010.611.0032
Classe INQ - Inquérito
Autor do fato: LUCAS BATISTA DE SOUZA
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Advogado (dativo): Luiza Mendes da Silva, OAB/MT n.º 3691-B
Vítima: A União
11. PROCESSO N.º 4170-55.2010.611.0032
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: MARQUES ANTONIO DA SILVA
Advogado (dativo): Luiza Mendes da Silva, OAB/MT n.º 3691-B
Vítima: A União
12. PROCESSO N.º 190/2009 (2636-13.2009.611.0032)
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: WALDECI LEÃO DE ARAÚJO
Vítima: A União
13. PROCESSO N.º 32/2009 (4-80.2009.611.0010)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: DIVINO BATISTA DE MENDONÇA
Advogado: Gilberto Machado Custódio, OAB/MT 6435
14. PROCESSO N.º 1-25.2010.611.0032
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: INES OLIVEIRA DA SILVA
Advogado: João Faustino Neto, OAB/MT 10364-A e OAB/SP 171107
15. PROCESSO N.º 4173-10.2010.611.0032
Classe NC - Notícia Crime
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Autor do fato: ARÃO JOSE DA SILVA
Advogado (dativo): Luiza Mendes da Silva, OAB/MT n.º 3691-B
Autor do fato: PEDRO GREGORIO DA SILVA
Vítima: A União
16. PROCESSO N.º 285/2009 (2641-35.2009.611.0032)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: CARLOS EDUARDO MASSUIA
Advogado: João Faustino Neto, OAB/MT 10364-A e OAB/SP 171107
17. PROCESSO N.º 193/2009 (2637-95.2009.611.0032)
Classe NC - Notícia Crime
Autor do fato: SEBASTIÃO ALMEIDA CHAGAS
Vítima: A União
18. PROCESSO N.º 2/2007 (7490-21.2007.611.0032)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus: ANAIDE SILVEIRA DE SOUZA, JANECLEIA SANTOS DE SOUZA, LIO FELIX DE ABREU,
CELIO NOGUEIRA DE ARAUJO, ADOLFO CARDOSO DOS SANTOS E MAURICIO PEREIRA DOS
SANTOS
Advogado: Gilberto Machado Custódio, OAB/MT n.º 6435
19. PROCESSO N.º 182/2009 (2640-50.2009.611.0032)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus: EMSA SIMÃO FREITAS
20. PROCESSO N.º 201/2009 (2639-65.2009.611.0032)
Classe AP - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus: ANDRE LUIZ DA CRUZ FERREIRA, CLEUIDES DA CRUZ FERREIRA, JEANEMIL NUNES DE
ALMEIDA, JOSE MARIA GONÇALVES, ROSANA DE ALMEIDA GONÇALVES e SUELLEN FERREIRA
DE ALMEIDA
Advogado: Alana Armeliato, OAB/MT n.º 11372
Advogado: Murillo Barros da Silva Freire, OAB/MT n.º 8942
21. PROCESSO N.º 4175-77.2010.611.0032
Classe CIE - Cancelamento de Inscrição Eleitoral
Eleitor: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA E OUTROS
Interessado: JUSTIÇA ELEITORAL
22. PROCESSO N.º 6/2009 (1818-60.2009.611.0000)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJE-MT – Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso – Documento assinado
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Classe INQ - Inquérito
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Requerido: AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou a Senhora Juíza
publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Valdiney Rondon Maidana Gomes, Analista Judiciário, Chefe
do Cartório Eleitoral, digitei e assino.
Pedra Preta, 25 de novembro de 2010.
Assinado por: Valdiney Rondon Maidana Gomes - Chefe do Cartório (Aut. Port.
1/2010/32ªZE)

PORTARIAS
PORTARIA N. 9/2010
A Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto, MMª Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município de
Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO o remanejamento desta 32ª Zona Eleitoral para o Município de Sinop
conforme decisão do Eg. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Resolução TRE/MT n.º
610/2009, disciplinado pelo cronograma de atividades disposto pelo Provimento CRE/MT n.º
4/2010;
CONSIDERANDO que a 46ª Zona Eleitoral em Rondonópolis recepcionará o eleitorado,
documentos e processos vinculados à 32ª Zona Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o encaminhamento de processos e documentos
para a 46ª Zona Eleitoral sem a interrupção de atendimento aos eleitores pela 32ª Zona
Eleitoral até o dia 26 de novembro;
RESOLVE:
Art. 1º Suspender os prazos processuais dos processos em trâmite na 32ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso no período de 25 de novembro a 5 de dezembro de 2010, prorrogando
para o primeiro dia útil subsequente o vencimento dos prazos que iniciam-se ou completamse no referido período.
Art. 2º Determinar, nos termos do art. 2º do Provimento CRE/MT n.º 4/2010, o
encaminhamento dos processos e documentos afetos a esta 32ª Zona Eleitoral para a 46ª
Zona Eleitoral no dia 29 de novembro do ano corrente.
Parágrafo Único. Compete ao chefe do Cartório da 32ª Zona Eleitoral providenciar a
organização e encaminhamento de todos os processos e documentos para a 46ª Zona
Eleitoral.
Art. 3º Encaminhe-se cópia desta Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso
para ciência.
Publique-se. Cumpra-se.
Pedra Preta - MT, 25 de novembro de 2010.
Assinado por: Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto, Juíza Eleitoral

36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Relação de Partidos Políticos Omissos na Prestação de Contas Anual-Exercício 2009Itiquira/MT
EDITAL Nº 45/2010
O Exmo Dr. José Mauro Nagib Jorge, MM. Juiz Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral,
Itiquira-MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
os representantes dos partidos políticos, abaixo relacionados, que não apresentaram à Justiça
Eleitoral a Prestação Anual de Contas referente ao exercício financeiro de 2009, não
observando, desta forma, o prazo previsto no art. 32, da Lei 9.096/95:
Município
Partidos/ Diretório Municipal
Itiquira - MT

PR e PRB

Obs.: PR - Partido da República / PRB - Partido Republicano Brasileiro
Dessa feita, ficam os Partidos Políticos supra referidos intimados para, querendo,
apresentarem, no prazo de 10 (dez dias) dias, após decorrido o prazo de 20 dias desta
publicação(art. 232, IV, do CPC) as contas referentes ao exercício 2009, bem como informe a
este Juízo Eleitoral o endereço residencial, CPF e RG do Presidente e Tesoureiro dessa
agremiação política, assim como dos seus substitutos, conformidade com o art. 16 da
Resolução n° 21.841/2004.
A falta de prestação de contas implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis as penas da Lei (art. 37, da Lei nº 9096/95) c/c o art. 18, da
Resolução-TSE nº 21.841/2004.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será publicado no átrio do Cartório Eleitoral e
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. NADA MAIS. Dado e passado aos 23 dias de
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novembro de dois mil e dez, Itiquira/MT. Eu Luiz Antônio R. da Silva Jr. Analista Judiciário e
Chefe de Cartório da 36ªZE que digitei e subscrevi.
Assinado por: Dr. José Mauro Nagib Jorge, MMº Juiz Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral.

PORTARIAS
Suspensão do expediente do Cartório Eleitoral no dia 1º dezembro de 2010
PORTARIA N. 006/2010
O Dr. José Mauro Nagib Jorge, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Itiquira, Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
Considerando a Lei Municipal n. 214 de 28 de novembro de 1.989 que fixou o dia 1º
de dezembro como feriado para comemoração do aniversário da emancipação política e
administrativa do município de Itiquira, Estado de Mato Grosso, sede da 36ª Zona Eleitoral.
RESOLVE:
Art. 1º. Suspender o expediente do Cartório Eleitoral no dia 1º de dezembro de 2010.
Art. 2º. Suspender os prazos processuais, ficando, os mesmos prorrogados para o primeiro
dia útil, qual seja, dia 2 de dezembro de 2010.
Publique-se.
Registre-se.
Itiquira (MT), 18 de novembro de 2010.
Assinado por: Dr. José Mauro Nagib Jorge, MMº Juiz Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral.

38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Processo n.º 155/2009
Prestação de Contas - Eleições 2008
Candidato/cargo: Comitê Financeiro para Vereador do PT de Barão de Melgaço
Vistos etc.,
Trata-se de Prestação de Contas do Comitê Financeiro para Vereador do Partido dos
Trabalhadores, relativas às Eleições Municipais de 2008, no município de Barão de
Melgaço/MT.
O examinador desta prestação de contas opina, às fls. 29/30, pela desaprovação das contas,
tendo em vista o conjunto de impropriedades e irregularidades levantadas.
O comitê não se manifestou quanto às irregularidades verificadas no processo.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fls. 33/35, também manifestou-se pela
desaprovação das contas.
Relatei. Decido.
Emana de preceito legal (artigo 28, §2º, da Lei n.º 9.504/97) a obrigação dos comitês de
prestar contas à Justiça Eleitoral.
Coube à Resolução TSE n.º 22.715/2008 disciplinar a prestação de contas nas eleições
municipais de 2008, sendo que tal norma traz em seu artigo 40:
"Art. 40. O juiz eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei n.º 9.504/97, art.
30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
(...)".
No presente caso, restaram como irregularidades apontadas pelo analisador omissão e atraso
na entrega de prestações de contas parciais e final, impossibilidade de confronto de
informações relativas aos recibos eleitorais, em virtude da ausência de informações prestadas
ao TSE pelo diretório nacional, divergência de componente do comitê financeiro signatário da
prestação de contas em confronto com o componente do requerimento de registro, não
abertura de conta bancária, divergência entre informações prestadas pelo comitê financeiro e
pelos candidatos quanto à numeração de recibos eleitorais distribuídos e não apresentação do
extrato bancário.
As prestações de contas parciais visam à transparência na arrecadação e gastos de recursos
durante a campanha, o que não foi atendido pelo comitê. Já o atraso na entrega da prestação
de contas final, a ausência de informações prestadas ao TSE pelo diretório nacional,
impossibilitando a confirmação das informações trazidas pelo comitê, a divergência entre
informações prestadas pelo comitê financeiro e pelos candidatos quanto à numeração de
recibos eleitorais distribuídos, e a divergência de componentes do comitê em relação ao
registro inicial, apenas refletem o pouco caso e desorganização que grassam nos diretórios
político-partidários pátrios, em todos os níveis.
O mais grave no presente caso, porém, refere-se à questão da abertura de conta bancária.
Para início da análise deste ponto, mister se faz conhecer o art. 1º da já citada Resolução:
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"Art. 1º Sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação de recursos e a realização de
gastos por candidatos e comitês financeiros, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão
ocorrer após observância dos seguintes requisitos:
(...)
IV - abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha,
salvo para os candidatos a vice-prefeito;
(...)"
O art. 10 assim prevê:
"Art. 10. É obrigatória para o candidato e para o comitê financeiro a abertura de conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha, inclusive dos
recursos próprios dos candidatos e dos oriundos da comercialização de produtos e realização
de eventos, vedado o uso de conta bancária preexistente (Lei no 9.504/97, art. 22, caput)."
Já o art. 12 traz os casos de facultatividade na abertura da referida conta:
"Art. 12. A abertura da conta bancária é facultativa para os candidatos a prefeito e a vereador
em municípios onde não haja agência bancária, bem como para os candidatos a vereador em
municípios com menos de 20 mil eleitores (Lei no 9.504/97, art. 22, § 2o)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se agência bancária os postos de
atendimento bancário e congêneres, bem como os correspondentes bancários contratados e
registrados no Banco Central do Brasil."
Como se vê, em nenhum momento se deixa faculdade aos comitês de abrir ou não a conta. É
obrigação inafastável.
Por oportuno, é de se lembrar a súmula n.º 16 do TSE:
"Sumula N.º 16 - Publicada no DJ de 21, 22 e 23/8/2000. A falta de abertura de conta
bancária específica não é fundamento suficiente para a rejeição de contas de campanha
eleitoral, desde que, por outros meios, se possa demonstrar sua regularidade (art. 34 da Lei
9.096, de 19.9.95)."
Tal súmula foi revogada em 05/11/2002 por decisão em questão de ordem, e não seria lógica
a revogação se a intenção da Corte Superior Eleitoral não fosse a aplicação sem ressalva do
normativo.
Quanto à falta de extrato bancário apontada pelo examinador, apenas reforça a não abertura
da conta bancária. Se não aberta conta, extrato não poderia apresentar.
Pois bem. No caso em tela, a desaprovação das contas torna-se imperiosa, em razão de todo
o relato. Nesse diapasão, convém trazer à baila a consequência para tal desaprovação,
prevista no art. 50 da Resolução:
"Art. 50. O partido político que, por intermédio do comitê financeiro, descumprir as normas
referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas na Lei no 9.504/97, bem como nesta
resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder econômico (Lei
no 9.504/97, art. 25).
Parágrafo único. A sanção a que se refere este artigo será aplicada exclusivamente ao órgão
partidário a que estiver vinculado o comitê financeiro."
Concluindo, o comitê não logrou êxito em afastar as irregularidades levantadas nos autos, e
desse modo, nos termos dos artigos 1º, IV, 10, 12 e 50, Parágrafo único, todos da Resolução
TSE nº 22.715/08, constatada a existência de falhas que comprometem a confiabilidade da
prestação de contas sob análise, e em consonância com a manifestação ministerial, decido
pela desaprovação das contas do Comitê Financeiro para Vereador do PT de Barão de
Melgaço/MT, referente às Eleições Municipais de 2008, fazendo-o com fulcro no artigo 40,
inciso III, da Resolução TSE n.º 22.715/2008, e determino aos diretórios nacional e regional
da referida agremiação que suspendam a distribuição, com perda, de novas cotas do Fundo
Partidário ao mesmo, no ano de 2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, oficiando-se aos diretórios nacional e regional do partido
político atingido por esta sentença.
Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
via mensagem eletrônica, a teor da Res. TSE n.º 22.108/05.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger/MT, 23 de novembro de 2010.
Assinado por: Murilo Moura Mesquita - Juiz da 38ª Zona Eleitoral

40ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 28/2010 PRAZO DE 15 DIAS O Dr. Flávio Miraglia
Fernandes, Juiz da 40ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc. Processo n°
0003-05.2009.611.0040 - Ação Penal Eleitoral Autor: Ministério Público Eleitoral Réus:
Antonio Oliveira de Sousa e outra Finalidade: 1) Efetuar a citação das partes rés, de acordo
com o despacho de fls. 93v° e da denúncia, ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA, brasileiro,
nascido em 10/12/1984, filho de José Raimundo Pereira de Sousa e Francisco Cunha de
Oliveira, atualmente em lugar incerto e não sabido; 2) Intimar para comparecer à audiência
designada para a data de 22/12/2010 às 13:30 horas na sala de audiências da 1ª Vara,
Edifício do Fórum, Rua Benjamin Cerutti n° 252, Castelândia, Primavera do Leste, MT, para
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prestar DEPOIMENTO PESSOAL, nos termos do art. 359, caput do Código Eleitoral, com a
redação que lhe é dada pela Lei n° 10.732 de 05/09/2003, oportunidade na qual deverá se
fazer acompanhar de advogado, sob pena de lhe ser nomeado advogado dativo, ficando
também cientes o réu que, após o depoimento, o réu, ou seu defensor terá o prazo de 10
(dez) dias contados do depoimento pessoal para apresentar alegações escritas e arrolar
testemunhas (art. 359, parágrafo único do Código Eleitoral - redação conferida pela Lei n°
10.732/2003). Ficam cientes, ainda, o reú, que no dia e hora acima determinados, será
analisada possível aplicação da suspensão condicional do processo, formulada pelo Ministério
Público Eleitoral, caso cabível a medida. E para que chegue ao conhecimento dos interessados
e ninguém possa, no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente edital na forma da lei.
Dado e passado na cidade e comarca de Primavera do Leste, aos 10 dias do mês de novembro
do ano de 2010. Eu. ____, Helena Maria de Campos Rodrigues, Chefe de Cartório, digitei.
FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES Juiz da 40ª Zona Eleitoral
Assinado por: DR. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 29/2010 PRAZO DE 15 DIAS O Dr. Flávio Miraglia
Fernandes, Juiz da 40ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc. Processo n°
14912.2010.611.0040 Espécie: Ação Penal Eleitoral Autor: Ministério Público Eleitoral Réus:
João Antônio Rodrigues Finalidade: 1) Efetuar a citação das partes rés, de acordo com o
despacho de fls. 43 e da denúncia, JOÃO ANTONIO RODRIGUES, brasileiro, nascido em
23/09/1953, filho de Ilíbia Alves Rodrigues, atualmente em lugar incerto e não sabido; 2)
Intimar para comparecer à audiência designada para a data de 22/12/2010 às 14:00 horas na
sala de audiências da 1ª Vara, Edifício do Fórum, Rua Benjamin Cerutti n° 252, Castelândia,
Primavera do Leste, MT, para prestar DEPOIMENTO PESSOAL, nos termos do art. 359,
caput
do Código Eleitoral, com a redação que lhe é dada pela Lei n° 10.732 de
05/09/2003, oportunidade na qual deverá se fazer acompanhar de advogado, sob pena de lhe
ser nomeado advogado dativo, ficando também cientes o réu que, após o depoimento, o réu,
ou seu defensor terá o prazo de 10 (dez) dias contados do depoimento pessoal para
apresentar alegações escritas e arrolar testemunhas (art. 359, parágrafo único do Código
Eleitoral - redação conferida pela Lei n° 10.732/2003). Fica ciente, ainda, o reú, que no dia e
hora acima determinados, será ofertada a aplicação da suspensão condicional do processo,
formulada pelo Ministério Público Eleitoral. E para que chegue ao conhecimento dos
interessados e ninguém possa, no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente edital na
forma da lei. Dado e passado na cidade e comarca de Primavera do Leste, aos 10 dias do mês
de novembro do ano de 2010. Eu. ____, Helena Maria de Campos Rodrigues, Chefe de
Cartório, digitei. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES Juiz da 40ª Zona Eleitoral
Assinado por: DR. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES
INTIMAÇÃO
EDITAL Nº 027/2010 INTIMAÇÃO PRAZO DE 10 DIAS O Dr. Flávio Miraglia Fernandes, Juiz da
40ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc. Autos n° 115639/2010 Espécie:
Prestação de Contas Partido Político - Omissão na Prestação Requerente: Juízo da 40ª Zona
Eleitoral Requerido: PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO DE
PRIMAVERA DO LESTE Finalidade: Proceder à intimação do partido requerido PARA QUE
APRESENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO RELATIVAS AO ANO DE 2009. E para que
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa no futuro alegar ignorância,
determinou o MMº Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, com prazo de 10 (dez)
dias, que será publicado no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, tendo o requerido, ao final dos 10 dias, o prazo de 03 dias para apresentar as
contas. Dado e passado neste município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aos
09 (nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez. Eu, Helena Maria de Campos
Rodrigues, que o digitei e conferi. NADA MAIS. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES Juiz da 40ª
Zona Eleitoral
Assinado por: DR. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES
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