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Cuida-se de processo de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador por Cuiabá
/MT nas eleições municipais de 2016, Fernandes Gomes de Souza, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos durante a sua campanha eleitoral.
Foram acostadas análise técnica preliminar (fls. 21/22), manifestação do candidato e documentos
(fls. 25/38) e expedição do relatório conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 40/43).
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral, de igual modo, opinou pela
desaprovação das contas (fls. 46/47).
Nesse sentido, foi proferida a sentença de fls. 48/49, desaprovando as contas do candidato em
questão.
Da referida decisão foi interposto recurso (fls. 52/61), apresentadas contrarrazões (fls. 63/65) e
mantida a sentença (fl. 66).
Em sede de julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso declarou a nulidade da
sentença, sob o fundamento de que as contas foram desaprovadas sem a conversão do rito
simplificado para o ordinário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem (fls. 81/85).
Baixados os autos, a nulidade foi sanada por meio do despacho de fl. 91, que formalizou a
conversão para o rito ordinário e determinou a apresentação da prestação de contas retificadora e
respectivos documentos.
Devidamente intimado (fl. 92), o candidato apresentou a manifestação de fls. 94/97 com a
respectiva retificação das contas (fl. 98). Ato contínuo, foi emitido parecer técnico pela aprovação
das contas (fl. 99).
Por sua vez, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou à fl. 102 pela aprovação das
contas.
É o relato necessário. Decido.
No presente caso, baixados os autos e sanada a nulidade por meio da formalização da conversão
para o rito ordinário, o candidato foi intimado para apresentar a prestação de contas retificadora e
respectivos documentos.
Assim, o parecer técnico encartado à fl. 99 ressalta que as inconsistências encontradas foram
devidamente sanadas pelo candidato, não restando impropriedade que possa macular a
regularidade das contas em apreço.
Isso posto, com fundamento no artigo 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 e artigo 68, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, em consonância com o parecer ministerial julgo APROVADAS as
contas de Fernandes Gomes de Souza, relativas às Eleições de 2016, em Cuiabá/MT.
Intime-se o candidato por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19 da
Resolução TRE-MT nº 1.846/2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe, arquivando-se, em seguida, os autos.
Cuiabá/MT, 9 de abril de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral, em substituição
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