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Cargo: Prefeito
Partido: Solidariedade - SD
Município: Ribeirão Cascalheira
Candidata: LUZIA NUNES BRANDÃO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da candidata LUZIA NUNES BRANDÃO, que concorreu ao cargo
de Prefeita, pelo Partido Solidariedade - SD, no município de Ribeirão Cascalheira-MT, nas
eleições suplementares de 2019.
Emitido Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas (fls. 76/77).
O Ministério Público Eleitoral também manifestou pela aprovação (fls. 79/80).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
A Lei nº 9.504/97, em seu artigo 28, estabelece a obrigação dos candidatos de prestarem contas
de suas campanhas à Justiça Eleitoral.
A Resolução TSE nº 23.463/2015, c/c a Resolução TRE/MT nº 2.258/2019, disciplinam a prestação
de contas de campanha eleitoral das eleições suplementares de Ribeirão Cascalheira em 2019.
Portanto, apreciadas estas contas à luz da Lei nº 9.504/97, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e da
Resolução TRE/MT nº 2258, verifica-se que foram apresentadas na forma simplificada e que
contém todas as peças necessárias à sua análise e julgamento e exigidas no art. 59 da referida
Resolução.
Feita a análise das contas não foram detectadas impropriedades ou irregularidades que afetem a
sua aprovação.
Isso posto, considerando a documentação apresentada e o que mais dos autos constam, JULGO
REGULARES estas contas, APROVANDO-AS, com fulcro no art. 30, I, da lei 9.504/97 e art. 68, I,
da TSE nº 23.463/2015 e a Resolução TRE/MT nº 2.258/2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpra-se.
Transitado em julgado, efetue as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Canarana-MT, 12 de abril de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 35-22.2018.6.11.0031
Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018 - Mesário Faltoso
Mesário: CLEYTON DIAS DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório da 31ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, relativo ao eleitor CLEYTON DIAS DE SOUZA, por não comparecimento aos trabalhos
eleitorais nas Eleições Gerais - 2018 no 2º Turno.
Foram juntados aos autos a carta de convocação, a ata da mesa receptora de votos e o espelho
do cadastro eleitoral do mesário faltoso (fls. 05/08).
Devidamente citado, o eleitor apresentou justificativa para a ausência.
Formalizados os autos, vieram conclusos para decisão.
É a síntese.
Fundamento. Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a legislação que trata dos atos preparatórios para as Eleições
2018 dispõe que o eleitor que não comparecer aos trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 (trinta)
dias para justificar à autoridade judicial competente sua ausência aos trabalhos eleitorais.
No caso, as provas documentais acostadas aos autos demonstram que o eleitor, regularmente


