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ATOS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 27/2020. Processo nº 0009809-16.2020.6.27.8000 - TRE
/MA. Objeto: Inscrição de servidor(es) no curso "REFORMA DA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA,
CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EC 103/2019",
a se realizar em plataforma online. Contratado(a): ONE CURSOS - TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA. Valor Estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Fundamento Legal: Art. 25, II c/c 13, VI da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 18/06/2020.
Ratificação: Des. TYRONE JOSÉ SILVA, Presidente do TRE/MA.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 04/2020. Processo SEI no 0008125-56.2020.6.27.8000 - TRE/MA.
Objeto: Aquisição de lanches para treinamento de mesários e supervisores de prédio da 6ª Zona
Eleitoral de Caxias. Contratado:. A. O SOLUÇÕES INTEGRADAS. Valor Estimado de R$ 721,20
(setecentos e vinte e um reais e vinte centavos). Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores. Data: 18/06/2020. Ratificação: Des. TYRONE JOSÉ SILVA, Presidente do
TRE/MA.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
INTIMAÇÕES
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060228247.2018.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
AUTOR

: 0602282-47.2018.6.10.0000 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(São Luís - MA)
: Gabinete Presidência
: Procuradoria Regional Eleitoral
: CARLOS VICTOR GUTERRES MENDES

ADVOGADO : ENEAS GARCIA FERNANDES NETO (6756/MA)
ADVOGADO : FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR (18023/MA)
ADVOGADO : DIEGO JOSE FONSECA MOURA (0008192A/MA)
RÉU

: TALVANE RIBEIRO HORTEGAL

ADVOGADO : DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE (5991/MA)
ADVOGADO : LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES (6542/MA)
ADVOGADO : MARIANA PEREIRA NINA (13051/MA)
ADVOGADO : TAIANDRE PAIXAO COSTA (1513300A/MA)
RÉU

: THAIZA DE AGUIAR HORTEGAL

ADVOGADO : DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE (5991/MA)
ADVOGADO : MARIANA PEREIRA NINA (13051/MA)
ADVOGADO : BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS (15183/MA)
ADVOGADO : LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES (6542/MA)
ADVOGADO : CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS (4947/MA)
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ADVOGADO : SOCRATES JOSE NICLEVISK (11138/MA)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
ACÓRDÃO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0602282-47.2018.6.10.0000 - São Luís MARANHÃO
RELATOR: TYRONE JOSÉ SILVA
INVESTIGANTE: CARLOS VICTOR GUTERRES MENDES
Advogados: FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR - OAB/MA 18.023, ENEAS GARCIA
FERNANDES NETO - OAB/MA 6.756
INVESTIGADOS: THAIZA DE AGUIAR HORTEGAL, TALVANE RIBEIRO HORTEGAL
Advogados: LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - OAB/MA 6.542, MARIANA PEREIRA NINA OAB/MA 13.051, DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - OAB/MA 5.991
AIJE. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. SUPOSTA COMPRA DE
VOTOS. NÃO COMPOROVAÇÃO. ACERVO PRABATÓRIA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A condenação pela prática de Abuso do Poder reclama a apresentação de provas robustas a
sua comprovação, não podendo se fundar em meras presunções.
2. Sem a confirmação em juízo dos diálogos captados por meio de gravação ambiental e,
sobretudo, sem demonstrar que os interlocutores são efetivamente eleitores da circunscrição, não
há que se falar em prova inconteste para embasar um possível decreto condenatório.
3. Improcedência da AIJE.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA,
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Juiz Relator. .
São Luís, 12 de maio de 2020.
Juiz TYRONE JOSÉ SILVA
RELATOR

HABEAS CORPUS(307) Nº 0600242-24.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600242-24.2020.6.10.0000 HABEAS CORPUS (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Vice-Presidência

PACIENTE

: CYDIO DA SILVA COSTA

ADVOGADO

: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO (4022/MA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

IMPETRADO

: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE PASSAGEM FRANCA MA

IMPETRANTE

: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Corregedoria Regional Eleitoral - ASCRE
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600242-24.2020.6.10.0000 - São Luís - MARANHÃO
[Habeas Corpus, Habeas Corpus - Liberatório]
PACIENTE: CYDIO DA SILVA COSTA IMPETRANTE: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO
Advogado do(a) PACIENTE: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO - MA4022
Advogado do(a) IMPETRANTE:
IMPETRADO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE PASSAGEM FRANCA MA
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Advogado do(a) IMPETRANTE:
IMPETRADO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE PASSAGEM FRANCA MA
Advogado do(a) IMPETRADO:
Relator: Desembargador JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BENEVENUTO MARQUES
SEREJO NETO, contra alegada violação à liberdade de locomoção de CYDIO DA SILVA COSTA,
consistente na decretação de sua prisão preventiva pelo Juízo Eleitoral da 44ª Zona, utilizando-se
de fundamentação inidônea.
Sustenta o Impetrante, em suma, que o paciente CYDIO DA SILVA COSTA foi preso
preventivamente no dia 24 de junho de 2020, por ordem da MM Juíza Eleitoral da 44ª Zona
Eleitoral de Passagem Franca, a qual deferiu pedido do Ministério Público Eleitoral na
Representação Criminal por Prisão Preventiva, nos autos do Processo nº 060001159.2020.6.10.0044.
Alega que o paciente está sendo investigado quanto a sua possível participação em fraude a
documentos que comprovam domicílio eleitoral, em especial a expedição de 51 (cinquenta e uma)
contas de água ideologicamente falsas, para comprovação de domicílio eleitoral quando do pedido
de transferência pelo eleitor, todas emitidas pela Autarquia Municipal SAAE - Serviços de Água e
Esgoto de Passagem Franca.
Sustenta que como o Decreto de Prisão Preventiva fundou-se na existência de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado, na garantia da ordem pública (a fim de se evitar a reiteração das
condutas delitivas voltadas para a violação da higidez do processo eleitoral) e por conveniência da
instrução criminal (para evitar a contaminação ou desaparecimento de provas, fato que se encontra
intrínseco às próprias funções desempenhadas pelo agente na autarquia), com a exoneração do
paciente do cargo de Diretor Financeiro da referida Autarquia, na data de 24/06/2020, no caso em
análise, não há justificativa para a prisão, conforme comprova com a cópia da Portaria nº 028/2020
(id 3137415).
Prossegue relatando que outro argumento que fulmina a motivação do decreto preventivo, é o fato
de o Calendário Eleitoral das Eleições 2020 determinar que os alistamentos, transferência e
revisão de título de eleitor, só poderiam ocorrer até o dia 06 de maio de 2020, e mesmo com o
adiamento das eleições para o dia 15/11/2020, esse prazo findou em 15 de junho, não havendo
possibilidade de o paciente prejudicar a higidez das referidas eleições ou de desaparecer com
provas do fato apurado, porquanto além de não ser mais possível fazer alistamento/transferência
eleitoral, o Paciente também não é mais o Diretor Financeiro do SAAE de Passagem Franca,
assim como todas as provas que se fazem necessárias a apuração do ilícito, já se encontram no
arcabouço do inquérito policial.
Aduz, ainda, que não consta do Decreto de Prisão Preventiva informações essenciais para sua
validade, como a provável tipificação da imputação do crime que teria em tese cometido o
paciente; se o suposto crime se deu na forma tentada ou consumada; se o crime eleitoral é o
previsto no art. 349 do Código Eleitoral, pois não se pode afirmar que tais documentos falsos
(contas de água) ostentaram potencialidade lesiva exigida pelo tipo previsto no art. 348 do Código
Eleitoral, já que não houve prejuízo ao bem jurídico tutelado, uma vez que a fraude nas contas de
água não foram suficientes para enganar os servidores do Cartório Eleitoral, não se consumando a
transferência e utilização do título de eleitor.
Sustenta que seria possível a suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89 da lei
9.099/95, e, ainda que fosse o paciente condenado pelo crime do art. 349 do Código Eleitoral, na

condição de réu primário, confesso, dificilmente a condenação seria superior a 02 anos, o que
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condição de réu primário, confesso, dificilmente a condenação seria superior a 02 anos, o que
levaria a reprovável situação do réu preso durante a instrução e solto após a condenação, o que
induz a concessão da presente ordem de Habeas Corpus.
Assim, entende restou demonstrado a presença do fumus boni iuris, por ser a prisão do paciente
manifestamente ilegal, em razão da ausência de motivação justa e plausível. Quanto ao periculum
in mora a própria ameaça de segregação já o configura, sendo que, no caso, o Paciente está preso
no Presídio da Comarca vizinha, São João dos Patos/MA, com possibilidade de ser transferido
para o Presídio da cidade de Barão do Grajaú/MA, lamentavelmente a espera de uma instrução
processual de Ação Penal, que em época de Pandemia da Covid19 ficará mais lenta, podendo o
paciente ficar meses a fio ergástulado, em franco prejuízo a seu direito de liberdade.
Por fim, alega que o paciente possui bons antecedentes, endereço fixo na cidade de Passagem
Franca, nunca foi preso ou processado anteriormente e que, à mingua de justa motivação, deve
ser concedida, em sede de liminar, a presente ordem de habeas corpus, revogando-se o Decreto
de Prisão Preventiva, com a expedição do competente Alvará de Soltura.
É o breve relatório. DECIDO.
Como é cediço, a concessão da ordem se limita à via reduzida da análise perfunctória do periculum
in libertatis e do fumus boni iuris. Em consonância com esse fundamento, o TSE já entendeu que "
a prisão preventiva é medida extraordinária e excepcional, sujeita à demonstração concreta do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não podendo ser adotada como medida de
antecipação da pena" (HC 0601797-94, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 16.11.2016 grifei)."
Pois bem. No caso em apreço, o magistrado fundamentou a prisão preventiva ao argumento de
que "além dos indícios apontados (fumus boni iuris), vê-se a extrema necessidade de ser
decretada a prisão preventiva do representado mencionado, para fins de garantia da ordem pública
e por conveniência da instrução criminal", sendo que "o primeiro pressuposto é avaliado em razão
de estar indevidamente o agente investido em cargo público, ligado diretamente com a
administração municipal, devendo ser segregado do convívio social, a fim de se evitar a reiteração
das condutas delitivas voltadas para a violação da higidez do processo eleitoral". Já quanto ao
periculum in mora, segundo o juiz a quo entendeu que este se fazia presente em razão da "
gravidade concreta da conduta delitiva a afetar a normalidade do pleito eleitoral deste ano e
reiteração delitiva a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública e de prejuízo à
instrução criminal", a fim de se evitar "a contaminação ou desaparecimento de provas, fato que se
encontra intrínseco às próprias funções desempenhadas pelo agente na autarquia".
Em relação à prisão preventiva, sabemos que esta é uma das modalidades de segregação
provisória, a qual, excepcionalmente, pode ser decretada pelo juiz numa das hipóteses
estabelecidas no art. 313, inc. I a II e §1º, do Código de Processo Penal, verbis:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
[]

§1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da
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§1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da
pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a
manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Por outro lado, para que haja a decretação da prisão preventiva -situações mencionadas acima também se mostra necessário que ela esteja justificada em um dos pressupostos previstos no art.
312 da Lei Adjetiva Penal, quais sejam:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
§1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). (Redação dada
pela Lei nº 13.964, de 2019)
§2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de
perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da
medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) - grifo nosso
Destarte, a preventiva pressupõe a existência do periculum libertatis, o qual representa o risco de
que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das
investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e do
fumus comissi delicti, que se traduz na possibilidade de que tenha o agente praticado a infração
penal, isto em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso
concreto.[1]
Finalmente, para que a preventiva não caracterize um constrangimento ilegal, esta exige - além da
observância aos pressupostos que a justificam (art. 312) e das hipóteses de admissão (art. 313) - a
constatação, pelo magistrado, da impossibilidade de sua substituição por outra medida cautelar
diversa da prisão, observado o art. 319 do CPP, e o não cabimento da substituição por outra
medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso
concreto, de forma individualizada, conforme prevê o §6ª do art. 282 do CPP. (Redação dada pela
Lei nº 13.964, de 2019)
No caso dos autos, após uma análise superficial, própria das medidas cautelares, tenho que não
foi possível aferir a existência de fatos que pudessem justificar a imposição da medida constritiva,
porquanto não restou demonstrado que a permanência do réu em liberdade ofereceria algum risco
à ordem pública ou à instrução processual.
Quanto ao delito que lhe fora imputado (art. do CE), cumpre frisar que ora paciente, não sendo
mais o Diretor Financeiro da Autarquia Municipal (SAAE) - Serviços de Água e Esgoto de
Passagem Franca, desde o dia 24/06/2020 (concidentemente, o mesmo dia de sua prisão Portaria nº 028/2020 - id 3137415), este não teria como reincidir na referida infração penal, assim
como não representaria qualquer risco a conveniência da instrução criminal, por não ter mais
acesso à repartição pública e, por conseguinte, às informações constantes nos Sistemas de
Cadastros do SAAE, de forma que, resta afastado o pressuposto do periculum libertatis,
indispensável à prisão cautelar, por ausência de risco à ordem pública e à instrução penal, sendo
certo, ainda, que, em face do fechamento do cadastro eleitoral no mês de maio do corrente ano,
não se mostra mais possível a prática do delito de que é acusado.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. HABEAS CORPUS. ARTS. 309, 348 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRISÃO
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ELEIÇÕES 2016. HABEAS CORPUS. ARTS. 309, 348 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
INEXISTENTE. PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, sob a ótica constitucional, é medida excepcional subordinada à indicação de
elementos concretos constantes dos autos, a fim de se verificar existentes o fumus comissi delicti e
o periculum libertatis.
2. O cárcere provisório fundado na tutela da instrução processual pode ocorrer quando o estado de
liberdade do imputado coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do
processo, o que não é a hipótese dos autos.
3. In casu, não está evidenciada a necessidade e a indispensabilidade da prisão preventiva para a
tutela da prova ou para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ausentes informações
concretas de justificação.
[ ] (TSE, Habeas Corpus nº 060270117 - Queimados - RJ, Acórdão de 25/04/2017, Rel. Min.
Luciana Lóssio, Publicação: Diário de justiça eletrônico, Tomo 95, Data 17/05/2017).
Portanto, para a decretação da preventiva fundada na garantia da ordem pública e na tutela da
instrução penal, não basta apenas ilações acerca da possibilidade de que o agente venha a
delinquir, sem a indicação, de forma concreta e atual, das razões que levaram a essa conclusão.
Ademais, consoante o disposto no art. 282, §6º, do CPP[2], a prisão preventiva possui natureza
subsidiária, porquanto esta somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar na forma dos arts. 319 e 320, as quais, no presente caso, considerando a
gravidade dos crimes praticados, reputo serem mais adequadas para garantir o resultado prático
do processo, por não infligir àquele uma limitação desproporcional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL C. C. O ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL. RÉU. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
CAUTELAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
[]
13. A prisão cautelar constitui medida excepcional e deve ser imposta como ultima ratio,
especialmente quando as circunstâncias de fato relacionadas ao paciente indicam que a prisão
preventiva pode e deve ser substituída, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo
Penal, por medidas cautelares alternativas à segregação da liberdade. Precedentes do STF, do
TSE e do STJ.
[]
15. Ausentes elementos suficientes a justificar o decreto de segregação cautelar, revoga-se a
prisão preventiva decretada em face do paciente, fixando-se as seguintes medidas cautelares, na
forma do art. 319 do CPP [ ] 16. Ordem de habeas corpus que se concede parcialmente. (TSE,
Habeas Corpus nº 060248726 - Campos dos Goytacazes - RJ, Acórdão de 24/11/2016, Rel. Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: Diário de justiça eletrônico, Tomo 032, Data 14/02
/2017, Página 98/121).grifei
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, para conceder a ordem liberatória em favor do
paciente CYDIO DA SILVA COSTA, se não estiver preso por outro motivo, devendo este assumir o
compromisso, por meio de assinatura de termo próprio, de comparecer aos atos do processo para
os quais for convocado, não se ausentar da jurisdição da culpa sem autorização judicial, manter

informado o Juízo de seus endereços residenciais e de trabalho, devendo ainda, em qualquer dos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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informado o Juízo de seus endereços residenciais e de trabalho, devendo ainda, em qualquer dos
casos de ausência, informar à autoridade impetrada, por escrito, o justo motivo, bem como o local
em que poderá ser encontrado.
Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA.
Serve ainda esta decisão como OFÍCIO à UPR (Unidade Prisional de Ressocialização) de São
João dos Patos, para que coloque em liberdade CYDIO DA SILVA COSTA, qualificado na inicial,
se não estiver preso por outro motivo.
Oficie-se ao Juízo da 44ª Zona Eleitoral do Maranhão, e como INTIMAÇÃO.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 25 de junho de 2020.
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
.
[1] Avena, Norberto Cláudio Pâncaro, Processo penal / Norberto Avena. - 9.ª ed. rev. e atual. - Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.
[2] CPP, art. 282, §6

o

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua

substituição por outra medida cautelar (art. 319).

PETIÇÃO(1338) Nº 0600174-74.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600174-74.2020.6.10.0000 PETIÇÃO (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Jurista 1

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 EVANDRO VIEIRA COSTA DEPUTADO ESTADUAL

REQUERENTE

: EVANDRO VIEIRA COSTA

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
ACÓRDÃO
PETIÇÃO (1338) - 0600174-74.2020.6.10.0000 - São Luís - MARANHÃO
RELATORA: CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS
REQUERENTE: EVANDRO VIEIRA COSTA
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

JULGADAS

COMO

NÃO

PRESTADAS.

PEDIDO

DE

REGULARIZAÇÃO. RECURSOS DE FONTE VEDADA OU DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NÃO RECEBIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL RECONHECIDA.
1. Não tendo havido recursos de fonte vedada ou de origem não identificada nem recebimento de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a regularização cadastral
quanto à apresentação das contas deve ser deferida, mantendo-se o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura.
2. Regularização cadastral reconhecida.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA, ACORDAM os
membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, em DEFERIR O PEDIDO,
a fim de declarar regular a situação no cadastro eleitoral do requerente, mantendo-se o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, nos termos do voto
da Juíza Relatora.
São Luís, 25 de junho de 2020.
CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS
Juíza Relatora
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Juíza Relatora

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602224-44.2018.6.10.0000
PROCESSO

: 0602224-44.2018.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Jurista 1

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 RODRIGO REIS LIMA DEPUTADO ESTADUAL

ADVOGADO

: RODRIGO REIS LIMA (6841/MA)

REQUERENTE

: RODRIGO REIS LIMA

ADVOGADO

: RODRIGO REIS LIMA (6841/MA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602224-44.2018.6.10.0000 - São Luís - MARANHÃO
REQUERENTE: RODRIGO REIS LIMA
ADVOGADO: DR. RODRIGO REIS LIMA - OAB/MA 6.841
RELATORA: JUÍZA CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
ELEITO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA DE
CARÁTER NÃO ELEITORAL. NÃO ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
CONTAS ENTREGUES FORA DO PRAZO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA INTEMPESTIVA.
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de documentos que comprovem a prestação de serviços profissionais advocatícios
não enseja sequer aposição de ressalva, se for possível concluir que tal serviço foi prestado
apenas para viabilizar a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. É o caso dos autos, pois se
verifica que o candidato não teve qualquer movimentação financeira e atuou em causa própria, de
que modo que não se justificaria a contratação desse profissional durante a campanha eleitoral.
2. Trata-se de irregularidade formal que também não compromete a confiabilidade das contas a
não entrega de prestação de contas parcial e entrega da prestação de contas fora do prazo.
3. A extrapolação do prazo para a abertura da conta bancária configura irregularidade
eminentemente formal.
4. Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, II, da Res. TSE n.º 23.553/17.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA, ACORDAM os
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, APROVAR, COM
RESSALVAS, A PRESTAÇÃO DE CONTAS, nos termos do voto da Juíza Relatora.
São Luís, 16 de junho de 2020.
JUÍZA CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS
Relatora

PETIÇÃO(1338) Nº 0600031-85.2020.6.10.0000
PROCESSO

: 0600031-85.2020.6.10.0000 PETIÇÃO (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Jurista 1

REQUERIDO

: Procuradoria Regional Eleitoral

REQUERENTE

: ORLANDO EGIDIO SILVA

ADVOGADO

: RYAN ORLANDO PEREIRA SILVA (18499/MA)

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

: GLEIFFETH NUNES CAVALCANTE (7765/MA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
ACÓRDÃO
PETIÇÃO Nº 0600031-85.2020.6.10.0000 - São Luís - MARANHÃO
REQUERENTE: ORLANDO EGIDIO SILVA
Advogados do REQUERENTE: GLEIFFETH NUNES CAVALCANTE - MA7765, RYAN ORLANDO
PEREIRA SILVA - MA18499
REQUERIDO: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RELATORA: CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018.

DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. NULIDADE DA
NOTIFICAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PARECER PRELIMINAR. CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

RESTABELECIMENTO

DO

PRAZO

PARA

MANIFESTAÇÃO.

PEDIDO

DEFERIDO.
1. Não houve citação regular do requerente e, consequentemente, ocorreu vício insanável que
acarreta o reconhecimento da nulidade processual, no sentido de se conceder novo prazo para
manifestação quanto ao parecer preliminar da COCIN, nos autos da prestação de contas n.º
0601362-73.2018.6.10.0000.
2. Pedido deferido.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador TYRONE JOSE SILVA, ACORDAM os
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, DEFERIR O PEDIDO para
reconhecer a nulidade dos atos processuais produzidos após o relatório preliminar da
Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do voto da Juíza Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2020.
Juíza CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS
Relatora

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602141-28.2018.6.10.0000
PROCESSO

: 0602141-28.2018.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (São Luís - MA)

RELATOR

: Gabinete Vice-Presidência

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 TAIANA PENHA SILVA DEPUTADO FEDERAL

ADVOGADO

: JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA (008098/MA)

REQUERENTE

: TAIANA PENHA SILVA

ADVOGADO

: JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA (008098/MA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602141-28.2018.6.10.0000 - São Luís - MARANHÃO
RELATOR: JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
REQUERENTE: TAIANA PENHA SILVA
Advogado do REQUERENTE: JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA - OAB/MA 8.089
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. NÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. OFENSA AOS ARTS. 56, INCISO II, ALÍNEAS
'A'

DA

RESOLUÇÃO

TSE

N.

23.553/2017.

IRREGULARIDADE

GRAVE.

CONTAS

DESAPROVADAS.
1. Os extratos bancários são peças obrigatórias hábeis a verificação da regularidade da
movimentação financeira da campanha eleitoral. A ausência de tais documentos compromete a
transparência das contas, inviabilizando o cumprimento da função fiscalizatória desta Justiça
Especializada.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA, ACORDAM os
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS, nos termos do voto do Juiz Relator.
São Luís, 22 de junho de 2020.
Juiz JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RAES
EDITAL N. 9 - TRE-MA/ZE/ZE-01
PUBLICIDADE DA LISTA DE AFIXAÇÃO REFERENTE ÀS OPERAÇÕES DE ALISTAMENTO,
REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DEFERIDAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Brígido da Silva Lages, Juiz Eleitoral da 01ª Zona de São
Luís/MA, no uso de suas atribuições legais, diante da suspensão por tempo indeterminado do
expediente presencial no âmbito no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, conforme Portaria
Conjunta Nº. 5/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES, TORNA PÚBLICA aos que deste Edital
tomarem conhecimento, em especial ao Ministério Público Eleitoral e aos Delegados dos Partidos
Políticos, a relação de ALISTAMENTOS, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS, no
âmbito desta Zona Eleitoral, referentes aos atendimentos realizados no período entre 15/03/2020 a
27/04/2020. Por problemas na geração do Relatório de Afixação, a referida relação, que se
encontra anexa ao presente Edital, será representada pela Decisão Coletiva dos RAEs..
FAZ SABER, ainda, que contra a decisão que deferiu o requerimento poderá qualquer delegado de
partido político recorrer no prazo de 10 (dez) dias, a contar da disponibilização da referida listagem,
em observância ao disposto nos arts. 17, §1º e 18, §5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou publicar o presente Edital
no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
São Luís, 24 de maio de 2020.
José Brígido da Silva Lages
Juiz da 1ª Zona Eleitoral

RAES
EDITAL N. 10 - TRE-MA/ZE/ZE-01
PUBLICIDADE DA LISTA DE AFIXAÇÃO REFERENTE ÀS OPERAÇÕES DE ALISTAMENTO,
REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DEFERIDAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Brígido da Silva Lages, Juiz Eleitoral da 01ª Zona de São
Luís/MA, no uso de suas atribuições legais, diante da suspensão por tempo indeterminado do
expediente presencial no âmbito no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, conforme Portaria
Conjunta Nº. 5/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES, TORNA PÚBLICA aos que deste Edital
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Conjunta Nº. 5/2020 TRE-MA/PR/DG/SGP/COPES, TORNA PÚBLICA aos que deste Edital
tomarem conhecimento, em especial ao Ministério Público Eleitoral e aos Delegados dos Partidos
Políticos, a relação dos ALISTAMENTOS, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS, no
âmbito desta Zona Eleitoral, referentes aos atendimentos realizados no período entre 28/04/2020 a
07/05/2020. A referida relação se encontra anexa ao presente Edital.
FAZ SABER, ainda, que contra a decisão que deferiu o requerimento poderá qualquer delegado de
partido político recorrer no prazo de 10 (dez) dias, a contar da disponibilização da referida listagem,
em observância ao disposto nos arts. 17, §1º e 18, §5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou publicar o presente Edital
no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
São Luís, 24 de maio de 2020.
José Brígido da Silva Lages
Juiz da 1ª Zona Eleitoral

3ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600014-40.2020.6.10.0003
PROCESSO

: 0600014-40.2020.6.10.0003 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (SÃO LUÍS - MA)

RELATOR

: 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

REQUERIDO

: DEMOCRACIA CRISTA SAO LUIS - MA - MUNICIPAL

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE

: ROMULO FROZ FRANCO DE ALMEIDA

ADVOGADO

: DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA (9022/MA)

ADVOGADO

: FLAVIO VINICIUS ARAUJO COSTA (9023/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora JOELMA SOUSA SANTOS, Juíza Eleitoral da 3ª Zona
Eleitoral - São Luís, em cumprimento a decisão nos autos abaixo identificados, publico e intimo o
requerente, através de seus advogados, a tomar ciência da seguinte sentença dos autos abaixo
identificados. Local: Cartório Eleitoral da 3a ZE, localizado no Fórum Eleitoral de São Luís, Av.
Daniel de Latouche no 2800, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, no horário de 13:00h às 19:00h, telefone
3246-3857, e-mail: zona003@tre-ma.jus.br.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600014-40.2020.6.10.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO LUÍS MA
REQUERENTE: ROMULO FROZ FRANCO DE ALMEIDA
Advogados : FLAVIO VINICIUS ARAUJO COSTA - MA9023, DANILO MOHANA PINHEIRO
CARVALHO LIMA - MA9022
REQUERIDO: DEMOCRACIA CRISTA SAO LUIS - MA - MUNICIPAL
SENTENÇA
Romulo Froz Franco de Almeida, inscrição eleitoral n.° 045784701112 , pede que a Justiça
Eleitoral declare nula sua filiação patidária ao Partido Democracia Cristã, sob a alegação de que
não se filiou formalmente a esse partido, que não preencheu ficha de filiação, que a inscrição foi
feita à sua revelia e que está prejudicado, porque pretende ser candidato pelo Partido Democratas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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feita à sua revelia e que está prejudicado, porque pretende ser candidato pelo Partido Democratas
nas eleições do corrente ano.
Requer o reconhecimento da sua filiação ao Partido Democratas, com filiação de 04/03/2020 .
O requerente apresentou como documentos da prova de sua ficha de inscrição ao Partido
Democratas (doc no 1391191).
Ao final, requer o reconhecimento de sua filiação ao Partido Democratas de São Luis e exclusão
do registro do Partido Democracia Cristão, com citação deste para apresentar defesa.
O Cartório juntou aos autos informação do sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral FILIA
(doc. no 1437895).
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento da filiação do
requerente no Partido Democratas - DEM e pela citação do Partido Democracia Cristão (doc.
1652603).
Regularmente citado, o Partido Democracia Cristã não se manifestou (doc.1841701)
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação de desconstituição de filiação partidária e restabelecimento de filiação anterior,
proposta por Romulo Froz Franco De Almeida contra o Partido Democracia Cristã.
Conforme informação do Sistema FILIA, juntada pelo do Cartório ( doc. no 1437895), o requerente
era filiado ao Partido Democratas desde 04/03/2016. Após o lançamento da filiiação ao partido
Democracia Cristã - DC, em 07/02/2020, ocorreu uma duplicidade de filiaçao, resolvida
automaticamente, em 16/04/2020, pela regra atual que prevaleceu a filiação mais recente e
cancelamento da mais antiga (nos termos do § 3º do art. 21 da Res. TSE no 23.596/2019 e do
parágrafo único do art. 22 da Lei Nº 9.096/95.).
O sistema eleitoral FILIA, conforme a legislação eleitoral, ao realizar o processamento das filiações
no mês de abril, mantém a mais recente, pois há presunção de ser a vontade do filiado:
Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as
demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta
resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único).
Portanto, o requerente, após processamento, ficou filiado ao Partido DC.
Entretanto, a lei eleitoral e resolução do TSE, conjuntamente com a portaria do TSE nº 131/2020
permitem que o interessado regularize a sua filiação em casos de má-fé ou desídia.
O §2º do art. 11 da Resolução do TSE n.º 23.596/2020, determina que os prejudicados por desídia
ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação da agremiação
partidária, com a finalidade de regularizar sua inscrição.
Nos autos, o Partido DC regularmente citado não se manifestou, podendo este Juízo aceitar como,
verdadeiras as alegações do requerente.
Sendo assim, comprovados nos autos que a filiação ao Partido Democracia Cristã foi feita à revelia
do requerente, excluindo dessa forma a aplicação do parágrafo único do art. 22 da LEI Nº 9.096
/95, DETERMINO a exclusão do registro da filiação ao DC e a reversão do cancelamento da
filiação ao Democratas do requerente no sistema FILIA.
Determino ao Partido Democracia Cristã que retire de sua lista interna o nome do requerente.
Publique-se, registre-se.
Intime o requerente através de seu advogado, e este por publicação no DJE.
Intimem-se os diretórios municipais dos partidos Democratas e Democracia Cristã através dos
endereços de e-mail cadastrados na Justiça Eleitoral.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as determinações arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e estilo.
São Luis/MA, 23 de junho de 2020
Joelma Sousa Santos
Juiza Eleitoral da 3a ZE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 113

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

14

Joelma Sousa Santos
Juiza Eleitoral da 3a ZE
Eu, _____________________, José Ribamar Gomes Junior, Chefe de Cartório respondendo pela
3a ZE, publiquei, em São Luís/MA, no dia 25 de junho de 2020.

13ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600015-92.2020.6.10.0013
PROCESSO
RELATOR

: 0600015-92.2020.6.10.0013 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(BACABAL - MA)
: 013ª ZONA ELEITORAL DE BACABAL MA

REQUERENTE : LORENNA PRISCILLA VIEIRA GOMES
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: FRANCISCO LUCIE VIANA FILHO (7757/PI)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
013ª ZONA ELEITORAL DE BACABAL MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600015-92.2020.6.10.0013 / 013ª ZONA
ELEITORAL DE BACABAL MA
REQUERENTE: LORENNA PRISCILLA VIEIRA GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO LUCIE VIANA FILHO - PI7757
DESPACHO
Analisando a documentação juntada, suponho que se trata de prestação de contas de candidato
referente às eleições de 2016. Ocorre que, embora os documentos instrutórios não apresentem
problema na visualização, observo que a requerente não anexou a inicial junto a eles. Ela apenas
informa que a petição inicial está anexa, contudo o que se constata é que somente os documentos
relacionados a doações e extratos de campanha é que constam da manifestação inicial.
Nesse sentido, a possibilidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC, fica
prejudicada, de maneira que entendo por bem que a secretaria proceda à intimação da requerente
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a petição inicial para normal prosseguimento do
feito.
O presente ato vale como mandado, dispensando a elaboração de expediente próprio.
Cumpra-se.
Vanessa Ferreira Pereira Lopes
Juíza eleitoral titular da 13ª ZE de Bacabal/MA

16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600027-97.2020.6.10.0016
PROCESSO
RELATOR

: 0600027-97.2020.6.10.0016 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(CANTANHEDE - MA)
: 016ª ZONA ELEITORAL DE ITAPECURU MIRIM MA

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PC DO B - DE BARAO DE GRAJAU-MA
: JANETE MATOS CHAGAS ROCHA (9762/MA)

REQUERENTE : DIRETORIO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ADVOGADO

: JANETE MATOS CHAGAS ROCHA (9762/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAPECURU MIRIM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600027-97.2020.6.10.0016 / 016ª ZONA
ELEITORAL DE ITAPECURU MIRIM MA
REQUERENTE: DIRETORIO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Advogado do(a) REQUERENTE: JANETE MATOS CHAGAS ROCHA - MA9762
EDITAL nº 13/2020
RELAÇÃO DE PARTIDOS QUE APRESENTARAM
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
PRAZO 03 (TRÊS) DIAS
De ordem da MM Juíza Eleitoral da 16ª Zona, Dra. MIRELLA CEZAR FREITAS, no uso de suas
atribuições legais, TORNO PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou que dele tiverem
conhecimento, em obediência ao disposto no art. 44, I da Resolução TSE n.º23.604/2019, a
relação de partidos políticos pertencentes a esta 16ª ZE que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2019, autorizada pelo
art. 28, §4º da supra citada resolução, facultando a qualquer interessado, de forma fundamentada,
a impugnação no prazo de (03) três dias, contados da publicação do presente edital.
1) PJE: PC-PP 0600027-97.2020.6.10.0016
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB
MUNICÍPIO: CANTANHEDE/MA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019
MARIA VANDA DE SOUZA MONTELE - PRESIDENTE
RAEDDER DE SOUZA MONTELE- TESOUREIRO
Itapecuru-Mirim/MA, 29 de junho de 2020.
Daniel Arrais de Moura Chaves
Chefe de Cartório

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600025-30.2020.6.10.0016
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE

: 0600025-30.2020.6.10.0016 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(CANTANHEDE - MA)
: 016ª ZONA ELEITORAL DE ITAPECURU MIRIM MA
: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PRB DO MUNICIPIO DE
CANTANHEDE - MA

ADVOGADO

: JEFFERSON WALLACE GOMES MARTINS FRANCA (6677/MA)

ADVOGADO

: RAFAEL SILVA TEIXEIRA (21745/MA)

FISCAL DA

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAPECURU MIRIM MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-30.2020.6.10.0016 / 016ª ZONA
ELEITORAL DE ITAPECURU MIRIM MA
REQUERENTE:

COMISSAO

PROVISORIA

DO

PARTIDO

PRB

DO

MUNICIPIO

DE

CANTANHEDE - MA
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL SILVA TEIXEIRA - MA21745, JEFFERSON WALLACE
GOMES MARTINS FRANCA - MA6677
EDITAL nº 12/2020
RELAÇÃO DE PARTIDOS QUE APRESENTARAM
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
PRAZO 03 (TRÊS) DIAS
De ordem da MM Juíza Eleitoral da 16ª Zona, Dra. MIRELLA CEZAR FREITAS, no uso de suas
atribuições legais, TORNO PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou que dele tiverem
conhecimento, em obediência ao disposto no art. 44, I da Resolução TSE n.º23.604/2019, a
relação de partidos políticos pertencentes a esta 16ª ZE que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2019, autorizada pelo
art. 28, §4º da supra citada resolução, facultando a qualquer interessado, de forma fundamentada,
a impugnação no prazo de (03) três dias, contados da publicação do presente edital.
1) PJE: PC-PP 0600026-15.2020.6.10.0016
PARTIDO: REPUBLICANOS
MUNICÍPIO: ITAPECURU-MIRIM/MA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019
MIGUEL LAUAND FONSECA - PRESIDENTE
WELLINGTON LEANDRO SILVA SANTOS - TESOUREIRO
2) PJE: PC-PP 0600024-45.2020.6.10.0016
PARTIDO: PARTIDO LIBERAL - PL
MUNICÍPIO: CANTANHEDE/MA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019
MARIA ALEXANDRA DA SILVA DE ALCÂNTARA- PRESIDENTE
JOSENILDE DOS SANTOS BARROS - TESOUREIRO
3) PJE: PC-PP 0600025-30.2020.6.10.0016
PARTIDO: REPUBLICANOS
MUNICÍPIO: CANTANHEDE/MA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019
ROSA MARIA GRACIANO UCHÔA DA LUZ - PRESIDENTE
LARISSY UCHÔA DA LUZ BARREIROS - TESOUREIRO
Itapecuru-Mirim/MA, 26 de junho de 2020.
Daniel Arrais de Moura Chaves
Chefe de Cartório

58ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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ALISTAMENTO E TRANSFERENCIAS
EDITAL Nº. 2/2020
O Excelentíssimo Dr. Glender Malheiros Guimarães, Juiz Eleitoral da 58ª Zona do Maranhão, em
cumprimento ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, e no art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução n. 21.538
/2003 do TSE:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente os representantes dos partidos políticos, a relação de requerimentos de
INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA indeferidas que foram processadas eletronicamente e
atualizadas referentes ao período compreendido entre os dias 01/05/2020 a 15/05/2020.
O alistando, no prazo de cinco dias, poderá interpor recurso do indeferimento.
Dado e passado nesta cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão, aos vinte e seis dias do mês
de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, José Horácio Rodrigues da Silva, Chefe de Cartório EE,
digitei e conferi o presente.
Glender Malheiros Guimarães
Juiz Eleitoral da 58ª Zona
Edital 2 anexo.pdf

ALISTAMENTO E TRANSFERENCIAS DEFERIDOS
EDITAL Nº. 01/2020
O Excelentíssimo Dr. Glender Malheiros Guimarães, Juiz Eleitoral da 58ª Zona do Maranhão, em
cumprimento ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, e no art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução n. 21.538
/2003 do TSE:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente os representantes dos partidos políticos, a relação de requerimentos de
INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA deferidas que foram processadas eletronicamente e atualizadas
no período compreendido entre os dias 01/05/2020 a 15/05/2020.
Os delegados de partido político têm 10 (dez) dias, a partir da data da publicação deste edital, para
recorrer da decisão de deferimento.
Dado e passado nesta cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão, aos vinte e seis dias do mês
de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, José Horácio Rodrigues da Silva, Chefe de Cartório EE,
digitei e conferi o presente.
Glender Malheiros Guimarães
Juiz Eleitoral da 58ª Zona

65ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600021-40.2020.6.10.0065
PROCESSO
RELATOR

: 0600021-40.2020.6.10.0065 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (IMPERATRIZ - MA)
: 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA

INTERESSADO : JUÍZO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
INTERESSADO : DENISE AGUIAR LIMA PEREIRA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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JUSTIÇA ELEITORAL
65ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060002140.2020.6.10.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
INTERESSADO: JUÍZO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
INTERESSADO: DENISE AGUIAR LIMA PEREIRA
DECISÃO
Trata-se de comunicação de coincidência de inscrição eleitoral 1DMA2002733321, realizada pelo
Tribunal Superior Eleitoral, por meio do sistema ELO, envolvendo as inscrições eleitorais 0715
4912 1198 e 0819 2135 1171, ambas em nome da eleitora Denise Aguiar Lima Pereira.
Decido.
O sistema de batimento eleitoral é a ferramenta utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral para
corrigir as irregularidades nas inscrições eleitorais, de forma a manter as que estão em situação
regular e excluir as irregulares, após análise nos dados dos eleitores envolvidos, tanto na situação
em que a coincidência envolve duas inscrições eleitorais pertencentes a uma só pessoa ou quando
a coincidência recai sobre uma inscrição eleitoral na qual a titularidade pertence a duas ou mais
pessoas.
No presente caso, verificou-se que as duas inscrições eleitorais envolvidas na coincidência
pertencem à mesma pessoa, já que as informações dos nomes dos pais (JESUSMAR DE JESUS
PEREIRA), das datas de nascimento (22/12/1993), bem como dos locais de nascimento (PORTO
FRANCO/MA) são iguais, restando uma pequena diferença no segundo nome atribuído à mãe
(AURELIANA/AURELINA), o que pode muito bem ser fruto de erro de digitação tamanha
similaridade.
Observa-se assim que foi feito um requerimento de alistamento eleitoral erroneamente, em
29.04.2020, pois como já tinha uma inscrição eleitoral em Governador Edison Lobão, caberia à
interessada requerer transferência de domicílio eleitoral.
O presente erro também poderia ser evitado, caso, na época do requerimento, o atendimento
tivesse ocorrido presencialmente.
Todavia, considerando a necessidade de adoção de medidas para conter a propagação da
pandemia de Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em consonância com as
diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu o atendimento presencial ao público em
meados de março do corrente ano, oferecendo ao eleitor como alternativa, o autoatendimento por
meio do Título Net.
O uso direto pelo eleitor da plataforma do Título Net, sem auxilio no preenchimento do
Requerimento de Alistamento Eleitoral possibilitou o aumento de erro nas operações, como foi o
caso aqui em apreciação.
O artigo 40, inciso I, da Resolução TSE nº. 21.538/2003 estabelece o que segue:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
Ante o exposto, com base nas informações do sistema ELO referentes à coincidência
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Ante o exposto, com base nas informações do sistema ELO referentes à coincidência
1DMA200273321, bem como nos termos do art. 40, inciso I, da Resolução TSE nº. 21.538/2003,
DETERMINO que seja efetuado, no Sistema ELO, o CANCELAMENTO da inscrição eleitoral nº.
081921351171, por ser a mais recente (ocorrência 71) e a REGULARIZAÇÃO da inscrição mais
antiga, de nº. 071549121198 (ocorrência 70).
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado desta decisão e observação das cautelas legais, arquive-se.
Imperatriz/MA, 25 de junho de 2020.
Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia
Juíza Titular da 65ª Zona Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600013-63.2020.6.10.0065
PROCESSO

: 0600013-63.2020.6.10.0065 PETIÇÃO CÍVEL (IMPERATRIZ - MA)

RELATOR

: 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA

RESPONSÁVEL

: RAUL RIBEIRO BATISTA II

ADVOGADO

: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA (6274/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
65ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-63.2020.6.10.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ
MA
RESPONSÁVEL: RAUL RIBEIRO BATISTA II
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA - MA6274
DECISÃO
I - Resumo do pedido.
Cuida-se de Petição formulada por Raul Ribeiro Batista II, portador da inscrição eleitoral nº 0580
9891 1171, qualificado nos autos, mediante a qual, por meio de seu procurador constituído, requer
o recebimento da petição proposta como comunicado de desfiliação partidária junto ao Partido
Político Democracia Cristã - DC, bem como requer também a correção da data de filiação e
confirmação de filiação partidária junto ao Partido Político Avante.
Em síntese, o autor alega que houve equívoco no lançamento de seus dados no sistema FILIA,
pois conforme ficha de filiação juntada aos autos (1634692), filiou-se ao Partido Político Avante em
24.09.2019 e não em 24.09.2013. Alega ainda que seu nome constava na lista de filiados do
Partido Político Avante em 05.04.2020, para tanto junta documentação (1634898) à Petição Inicial.
Acompanha a Petição Inicial documentos de natureza diversa, tais como: procuração (1634659),
CNH do autor (1634666), comprovante de residência (1634670), certidão de filiação partidária e de
composição partidária (1634867 e 1634857), entre outros.
Os autos vieram-me conclusos.
II - Do pedido de recebimento da Petição Inicial como comunicado de desfiliação partidária.
A Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/95, disciplina o procedimento que o eleitor/filiado a partido
político deve observar para desligar-se da agremiação partidária a que esteja vinculado, vejamos:
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorrido dos dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se
extinto, para todos os efeitos.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, pleiteia a este Juízo que receba a Petição
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, pleiteia a este Juízo que receba a Petição
Inicial como documento hábil a garantir sua desfiliação do Partido Político Democracia Cristã - DC,
contudo, não faz acompanhar à peça vestibular qualquer documento que comprove a comunicação
escrita prévia ao órgão de direção municipal da citada agremiação partidária, qual seja,
Democracia Cristã - DC.
A inobservância do procedimento legal previsto para requerer a desfiliação partidária, ocorrera
ainda anteriormente, pois resta de certa forma admitida pelo próprio autor em seu pedido
formulado, ao descrever em determinado momento da Petição Inicial que mantivera-se a filiação
com data mais recente (art. 22 da Resolução TSE n.º 23.596/2019), no caso a do Partido
Democracia Cristã - DC (05.04.2018), em detrimento à filiação ao Partido Político Avante
(24.09.2013), quando da existência de uma duplicidade de filiação partidária.
Nesse caso, ante a não observância da previsão legal para desfiliação partidária não há como
prosperar o presente pedido.
III - Do pedido de correção da data de filiação e confirmação de filiação partidária junto ao Partido
Político Avante.
O autor ainda requer a este Juízo que proceda a correção da data de filiação partidária junto ao
Partido Político Avante, pleiteando ainda confirmação dessa filiação, bem como atualizações
cadastrais devidas.
A Resolução TSE n.º 23.596/2019 ao dispor sobre filiação partidária, instituir o Sistema de Filiação
Partidária (FILIA) e disciplinar o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça
Eleitoral, procura materializar a previsão constitucional de autonomia aos partidos políticos (art. 17,
§ 1º da Constituição Federal), na medida em que dá ao partido e seus dirigentes a possibilidade de
administrar os quadros de filiados à agremiação partidária, desde que atendam às exigências
estatuárias e previsões legais, porventura existentes.
Nesse sentido, observa-se o disposto no art. 5º da referida Resolução, que descreve as atribuições
de cada módulo do Sistema Filia, em especial o inciso II:
Art. 5º. O FILIA é composto dos seguintes módulos: Interno, Externo e Consulta Pública.
(...)
II - o Módulo Externo, de uso dos partidos políticos, permite o cadastramento de usuários do
sistema na forma do art. 8º desta resolução, a inserção de dados dos filiados no sistema e sua
submissão à Justiça Eleitoral;
O art. 6º, § 2º, por sua vez, ao descrever as atividades possíveis do perfil Operador, fala sobre a
possibilidade de edição de dados de filiados, o que ao ver deste Juízo, encaixa-se no pedido
formulado pelo autor, contudo cuja possibilidade de fazê-lo foi atribuída ao próprio partido político e
não à Justiça Eleitoral.
Art. 6º. O Módulo Externo do FILIA possuirá os seguintes níveis de permissão:
(...)
§ 2º O perfil Operador, além do previsto no § 1º deste artigo, possui permissão para cadastrar a
filiação, realizar sua exclusão e editar dados de filiados da sua esfera ou de qualquer órgão
partidário a ele vinculado.
Vê-se portanto, que à Justiça Eleitoral não foi dada a prerrogativa de editar dados de filiação
partidária, conforme requerido pelo autor, restando legal e tecnicamente impossível a esta Justiça
Especializada alterar datas de filiação partidária ou outro dado cadastral do eleitor/filiado.
Chama atenção deste Juízo, a lista de filiados (1634898) juntada aos autos pelo autor, nela
constando a data de filiação 24.09.2013, observando-se ainda na parte superior direita a data de
05.04.2020 e horário 16h43min. Segundo a Portaria TSE n.º 131 de 20 de fevereiro de 2020, o

último dia para atualização de dados nas relações de filiados para processamento em abril foi
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último dia para atualização de dados nas relações de filiados para processamento em abril foi
15.04.2020, ou seja 10 (dez) dias ainda decorreram da impressão da lista contendo o dado a ser
corrigido.
Vale lembrar que o § 5º do art. 4 º da Resolução TSE n.º 23.596/2019, nos traz que a regra é a
disponibilidade do sistema FILIA para movimentação de dados dos filiados, sendo sua
indisponibilidade exceção, fato este que aliado aos 10 (dez) dias acima contados, denotam tempo
suficiente para revisão e correção de dados.
Portanto, ante a falta de previsão legal e instrumentos técnicos para o acolhimento do pedido do
autor, entende-se pelo seu indeferimento.
IV - Julgamento.
À luz do expendido, INDEFIRO os pedidos formulados pelo autor para recebimento da Petição
Inicial como comunicado de desfiliação partidária do Partido Político Democracia Cristão - DC e
para realizar correção de dados de filiação partidária junto ao Partido Político Avante.
Assim, NOTIFIQUE-SE o autor, por meio do e-mail constante no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidária - SGIP, para que tome conhecimento do teor desta decisão.
Publique-se. Registre-se. Notifique-se.
Após, certificado o cumprimento dessas medidas, arquivem-se os autos.
Esta decisão serve como mandado.
Imperatriz, MA, data certificada pelo sistema eletrônico.
Juíza Eleitoral Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia
65ª Zona Eleitoral

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600014-48.2020.6.10.0065
PROCESSO

: 0600014-48.2020.6.10.0065 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (IMPERATRIZ - MA)

RELATOR

: 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA

REQUERIDO

: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE
IMPERATRIZ-MA

REQUERENTE : RIVANI FELICIANO DA SILVA
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: PEDRO SILVA MENDES (21278/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
65ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600014-48.2020.6.10.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE
IMPERATRIZ MA
REQUERENTE: RIVANI FELICIANO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO SILVA MENDES - MA21278
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE
IMPERATRIZ-MA
SENTENÇA
I - Relatório.
Cuida-se de pedido de regularização de filiação partidária (submissão de lista especial) promovido
por Rivani Feliciano da Silva, já qualificada nos autos, em face do Partido Político Solidariedade,
por meio de seu órgão municipal.
Alega a requerente que filiou-se ao Solidariedade no dia 04.04.2020, para tanto junta a ficha de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Alega a requerente que filiou-se ao Solidariedade no dia 04.04.2020, para tanto junta a ficha de
filiação, documento de ID 1717503, bem como foto com o presidente do órgão municipal do
partido, Sr. Rildo de Oliveira Amaral, ambos segurando a ficha de filiação, documento de ID
1717506.
Informa ainda na petição inicial que ao tentar emitir certidão de filiação partidária, surpreendeu-se
ao perceber que seu nome não constava como filiada ao Solidariedade. Ato contínuo teria
questionado o presidente do partido, que "afirmou ter feito a filiação, mas que, por conta das
atribulações do período que ficou marcado pelo fechamento do atendimento presencial nas zonas
eleitorais por conta do estado de calamidade, não conseguiu sanar algumas dúvidas ou verificar o
que pudesse ter acontecido com a não inclusão do nome do requerente no rol dos filiados."
Sustenta então, a autora, que seria o caso de pedido de lista especial, pois considera-se
prejudicado por desídia ou má-fé, podendo assim requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput do artigo 19 da Lei n.º 9.096/95.
Por fim, requer a intimação do partido político para que inclua o nome da requerente no rol de seus
filiados, bem como o deferimento do pedido de filiação da requerente com sua inclusão no sistema
FILIA com data de 04.04.2020.
II - Fundamentação.
A Resolução TSE n.º 23.596/2019 traz uma ordem de procedimentos a ser obedecida pelos
partidos políticos, a saber:
1. Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações.
2. Art. 11. § 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16
desta resolução.
3. Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no §
2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
Pois bem, a Portaria TSE n.º 131, de 20 de fevereiro de 2020 trouxe cronograma aplicável ao art.
11, caput da Resolução TSE n.º 23.596/2019, na medida em que estabeleceu o prazo de
15.04.2020, como último dia para atualização de dados nas relações de filiados para o
processamento em abril e o dia 24.04.2020, como data em que já estaria disponível na internet, a
relação oficial de filiados.
Já a Portaria TSE n.º 357, de 2 de junho de 2020 trouxe cronograma aplicável ao processamento
das relações especiais de filiação partidária, dispondo que o dia 16.06.2020 seria o último dia para
inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via
FILIA.
Observa-se então que houve um lapso temporal de mais ou menos 39 (trinta e nove ) dias entre a
possibilidade de se aferir publicamente que não fora filiado e a publicação da Portaria TSE n.º 357,
com as regras para processamento de lista especial.

Nesse período, em nenhum momento registrou-se qualquer tipo de busca por atendimento pelo
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Nesse período, em nenhum momento registrou-se qualquer tipo de busca por atendimento pelo
partido político envolvido junto ao Cartório da 65ª Zona Eleitoral, em especial por e-mail, meio de
comunicação utilizado para atendimento nesse período de suspensão de atendimento presencial
em razão da pandemia.
Note-se também que entre a publicação da Portaria TSE n.º 357, 03.06.2020 e a data da
distribuição (16.06.2020) do presente Pedido de Regularização de Filiação Partidária (submissão
de lista especial), transcorreram 14 (quatorze) dias, lembrando ainda que dia 16.06.2020 era
previsto como último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA, nos termos da Portaria TSE n.º 357.
A distribuição da ação para a 65ª Zona Eleitoral ocorreu 21h12min do dia 16.06.2020, portanto em
menos de 3 (três) horas, caberia a este Juízo, analisar a petição inicial e documentos juntados,
proferir decisão determinando a intimação do órgão partidário para que providenciasse a inserção
do nome do filiado prejudicado na relação especial, executar a intimação do órgão partidário e
ainda contar que o partido político cumprisse o determinado até as 23h59min do dia 16.06.2020.
Ainda que protocolada no dia 16.06.2020, a petição mostrou-se intempestiva, na medida em que o
expediente cartorário mantem-se no horário de 08h00min as 14h00min, bem como pela
impossibilidade prática e fática de adoção de diversas providência em espaço de tempo tão curto.
A cronologia dos fatos nos mostra que a busca por esta Justiça Especializada deu-se em momento
demasiadamente atrasado, impossibilitando a adoção de providências por este Juízo, manifesta
situação de aplicação do brocardo latino Dormientibus non succurit jus, o Direito não socorre aos
que dormem.
III - Dispositivo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para intimação do partido político Solidariedade, para que
inclua o nome do requerente no rol de seus filiados, ante sua flagrante intempestividade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Imperatriz/MA, data certificada pelo sistema.
Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia
Juíza Titular da 65ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600007-56.2020.6.10.0065
PROCESSO
RELATOR

: 0600007-56.2020.6.10.0065 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(IMPERATRIZ - MA)
: 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA

REQUERENTE : NEOCIR CAVALLI
ADVOGADO

: ELIOFABIA JUCIELLY CUTRIM COSTA (1234800/MA)

ADVOGADO

: JOSE SALES RIBEIRO JUNIOR (9503000/MA)

ADVOGADO

: NELCILANNY MIRANDA DUARTE (8600000/MA)

FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA

JUSTIÇA ELEITORAL
65ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600007-56.2020.6.10.0065 / 065ª ZONA
ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
REQUERENTE: NEOCIR CAVALLI
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
REQUERENTE: NEOCIR CAVALLI
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE SALES RIBEIRO JUNIOR - MA9503000-A, NELCILANNY
MIRANDA DUARTE - MA8600000-A, ELIOFABIA JUCIELLY CUTRIM COSTA - MA1234800-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
DECISÃO
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Eleitorais do Sr. Neocir Cavalli, inscrição eleitoral
0080 3839 0922, candidato a vereador no município de Imperatriz, nas Eleições 2012.
Em análise à legislação regulamentadora da matéria, observa-se a existência da Resolução TREMA n.º 8.137 de 13 de dezembro de 2011, a qual em seu artigo 4º, § 1º, III, diz:
"Art. 4º. Nos municípios de São Luís, Caxias e Imperatriz, as competências serão distribuídas da
seguinte forma:
§ 1º. O processamento dos pedidos de registro de candidatos, bem como o julgamento de
eventuais impugnações, investigações judiciais eleitorais e pelo exame das prestações de contas,
competirá:
I - São Luís - Juízo da 01ª Zona Eleitoral
II - Caxias - Juízo da 04ª Zona Eleitoral
III - Imperatriz - Juízo da 33ª Zona Eleitoral"
Portanto, verifica-se que o Juízo da 33ª Zona Eleitoral em Imperatriz, possui competência para
processamento do exame da presente prestação de contas, motivo pelo qual determino o
encaminhamento dos presentes autos ao Juízo citado.
Cumpra-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Imperatriz/MA, data certificada pelo sistema.
Juíza Eleitoral Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia
65ª Zona Eleitoral

76ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600025-44.2020.6.10.0076
PROCESSO

: 0600025-44.2020.6.10.0076 REPRESENTAÇÃO (SÃO LUÍS - MA)

RELATOR

: 076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

REPRESENTANTE

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PODEMOS

ADVOGADO

: ENEAS GARCIA FERNANDES NETO (6756/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO

: YGLÉSIO LUCIANO MOYSES SILVA DE SOUZA

JUSTIÇA ELEITORAL
076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600025-44.2020.6.10.0076 / 076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
LUÍS MA
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PODEMOS
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ENEAS GARCIA FERNANDES NETO - MA6756-A
REPRESENTADO: YGLÉSIO LUCIANO MOYSES SILVA DE SOUZA
DECISÃO
Vistos, etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Vistos, etc.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada negativa com pedido de tutela de
urgência formulada pelo Partido PODEMOS em desfavor de Yglésio Luciano Moyses Silva de
Souza, objetivando a retirada imediata do conteúdo completo das publicações (vídeo e texto)
objeto desta representação contidas na página pessoal do facebook https://www.facebook.com
/dryglesio/, bem como que o representado se abstenha de fazer qualquer outra publicação no
mesmo sentido. Requereu ainda a procedência da representação para condenar o representado
ao pagamento do valor máximo da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei 9504/97 c/c o artigo 2º, §
4º da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
Alega o representante, em suma, que "conteúdos dos dois vídeos, e as postagens na rede social
do Representado no facebook, são acusações gravíssimas que ofendem a honra e imagem do
filiado ao Representante (pré-candidato), e que repercutem negativamente perante o eleitorado e
extrapola, em muito, o regular exercício de manifestação", e que a concessão da tutela de urgência
se faz necessária sob o argumento de que "a manutenção das postagens detém forte possibilidade
de desequilíbrio do pleito".
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Constituição Federal, em seu art. 220, resguarda os direitos
à manifestação do pensamento e à informação. Tais liberdades encontram-se reguladas pela Lei n.
º 5.250/1967, cujo art. 1º estabelece que:
Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de
informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um,
nos termos da lei, pelos abusos que cometer.
O direito a livre manifestação do pensamento não traduz franquia constitucional que autorize o
exercício abusivo desse direito, encontrando limites, por exemplo, no direito à imagem, à honra e a
dignidade. Nesse sentido:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. POSTAGEM EM BLOG. OFENSA A HONRA E IMPUTAÇÃO DE
PERSONALIDADE AGRESSIVA AO PRÉ-CANDIDATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS
DIREITO À INFORMAÇÃO, À HONRA E IMAGEM. PRESENÇA DE PREJUÍZO NA DISPUTA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MULTA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. 01. Há que se realizar
ponderação quando houver conflito entre direitos fundamentais previstos na Constituição Federal;
02. Não é lícito, ao subterfúgio da liberdade de expressão, ferir-se outros direitos como à honra,
imagem e dignidade; 03. Havendo ofensa, injúria, calúnia ou difamação, caracterizada está a
propaganda antecipada na modalidade negativa; 04. Na hipótese de se utilizar matéria jornalística
para denegrir imagem de pré-candidato, utilizando-se de fatos do seu passado, resta configurado o
apelo eleitoral e o evidente prejuízo à sua imagem do candidato, situação que afronta aos ditames
da Lei Geral das Eleições (Lei 9.504/97, art. 36). 05. Procedência da Representação Eleitoral.(TREMA - RP: 060006276 SÃO LUÍS - MA, Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de
Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/09/2018).
(grifei)
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. GOVERNADOR.
PROPAGANDA NEGATIVA EXTEMPORÂNEA. JULGAMENTO DO FEITO POR MEMBRO DO
TRE E NÃO POR JUIZ AUXILIAR. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PRÉCANDIDATO. ASSUNÇÃO DA LIDE PELO PARTIDO. CORREÇÃO TEMPESTIVA DO VÍCIO.
MÉRITO. PROGRAMA TELEVISIVO. COMENTÁRIO INVERÍDICO E OFENSIVO. CONTEXTO
ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Recurso especial interposto em face de aresto
unânime do TRE/AP em que se condenaram os recorrentes (empresa televisiva e apresentador de
programa) à multa de R$ 5.000,00 por veicularem propaganda antecipada negativa em desfavor de
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conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Ano 2020 - n. 113

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

26

programa) à multa de R$ 5.000,00 por veicularem propaganda antecipada negativa em desfavor de
pré-candidato à reeleição ao cargo de governador do Amapá em 2018. 2. Não há falar em vício
pelo fato de o processo ter sido julgado monocraticamente por membro do TRE/AP, pois, por
motivos de conveniência, aquela Corte apenas designou os juízes auxiliares para atuarem a partir
de 16/8/2018, ao passo que a representação fora ajuizada em 7/5/2018. Ademais, não se
demonstrou prejuízo no caso concreto, o que impede que se decrete a nulidade, nos termos do art.
219 do Código Eleitoral. 3. Apesar de a demanda ter sido proposta por pré-candidato, a quem o
art. 96 da Lei 9.504/97 não confere legitimidade ad causam, o defeito foi sanado tempestivamente
com a assunção da lide pelo partido, o que está em consonância com o art. 76 do CPC/2015. 4. A
liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto no
ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na própria Constituição Federal, que assegura a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF
/88). Outrossim, o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública". 5. Na espécie, o comentário externado pelo apresentador do programa no
sentido de acusar o governador do Amapá e précandidato àreeleição de "alugar a própria casa ao
Estado", extrapolou os limites constitucionais da liberdade de expressão, por se tratar de notícia
inverídica, em ofensa àhonra e àdignidade em contexto indissociável de disputa a pleito vindouro.
6. Recurso especial a que se nega seguimento. (TSE - REspe: 06000704820186030000 Macapá
/AP, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico - 24/10/2019 - nº 207). (grifei)
Num primeiro momento, considerando os documentos e fundamentos então constantes dos autos,
as postagens possuem grande potencial de ocasionar desequilíbrio ao pleito eleitoral, vez que o
pré-candidato Yglésio Luciano Moyses Silva de Souza atribui ao também pré-candidato Eduardo
Salim Braide a prática de condutas tidas por ilegais. Logo, as publicações extrapolam os limites da
livre manifestação do pensamento, vez que excedem a mera crítica sendo, portanto, capazes de
denegrir a imagem e a honra do pré-candidato do Partido Representante.
Acerca da tutela de urgência, a mesma será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito alegado e ainda o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, o que foi demonstrado nestes autos.
Diante do exposto, defiro o pedido de concessão de tutela de urgência para a remoção do
conteúdo completo das postagens https://www.facebook.com/watch/?v=718931968873331 e
https://www.facebook.com/watch/?v=3340016429365010, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
nos termos do art. 27, § 1º , e do art. 38, § 1º e § 4º da Resolução TSE n.º 23.610/2019, sob pena
de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Determino ainda a citação pessoal do representado para, querendo, apresentar defesa no prazo de
02 (dois) dias, nos termos do art. 18 da Resolução TSE n.º 23.608/2019.
Findo o prazo para a defesa, com ou sem manifestação, intime-se o MPE para parecer no prazo de
01(um) dia, nos termos do art. 19 da Resolução TSE n.º 23.608/2019.
Instrua-se a citação com cópias da inicial e indicação do acesso ao inteiro teor dos autos digitais
no endereço eletrônico https://pje1g.tse.jus.br/.
A presente decisão servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO.
Cumpra-se com urgência.
Após, volte-me conclusos.
P.R.I.
São Luís/MA, 25 de junho de 2020.
Cristiana de Sousa Ferraz Leite
Juíza Titular da 76ªZona Eleitoral
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Juíza Titular da 76ªZona Eleitoral

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600024-59.2020.6.10.0076
PROCESSO

: 0600024-59.2020.6.10.0076 REPRESENTAÇÃO (SÃO LUÍS - MA)

RELATOR

: 076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

REPRESENTADO

: YGLESIO LUCIANO MOYSES SILVA DE SOUZA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTANTE

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PODEMOS

ADVOGADO

: ENEAS GARCIA FERNANDES NETO (6756/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600024-59.2020.6.10.0076 / 076ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
LUÍS MA
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PODEMOS
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ENEAS GARCIA FERNANDES NETO - MA6756-A
REPRESENTADO: YGLESIO LUCIANO MOYSES SILVA DE SOUZA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, com pedido de tutela de
urgência, formulada pelo Partido PODEMOS, em desfavor de Yglésio Luciano Moyses Silva de
Souza, objetivando a retirada imediata do conteúdo completo (inclusive vídeos) das publicações
objeto desta representação, contidas na página pessoal do instagram https://www.instagram.com
/yglesio/, bem como de se abster de fazer qualquer outra publicação no mesmo sentido. Requereu,
ainda, a procedência da representação para condenar o representado ao pagamento do valor
máximo da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei 9504/97 c/c o artigo 2º, § 4º da Resolução TSE n.º
23.610/2019.
Alega o representante, em suma, que "os conteúdos dos dois vídeos, postados na página pessoal
do Representado no instagram, são acusações gravíssimas que ofendem a honra e imagem do
filiado ao Representante (pré-candidato), e que repercutem negativamente perante o eleitorado e
extrapola, em muito, o regular exercício de manifestação" e que a concessão da tutela de urgência
se faz necessária sob o argumento de que "a manutenção das postagens detém forte possibilidade
de desequilíbrio do pleito".
É o sucinto relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Constituição Federal, em seu art. 220, resguarda os direitos
à manifestação do pensamento e à informação. Tais liberdades encontram-se reguladas pela Lei n.
º 5.250/1967, cujo art. 1º estabelece que:
Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de
informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um,
nos termos da lei, pelos abusos que cometer.
O direito a livre manifestação do pensamento não traduz franquia constitucional que autorize o
exercício abusivo a esse direito, encontrando limites, por exemplo, no direito à imagem, à honra e
a dignidade. Nesse sentido:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. POSTAGEM EM BLOG. OFENSA A HONRA E IMPUTAÇÃO DE
PERSONALIDADE AGRESSIVA AO PRÉ-CANDIDATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS
DIREITO À INFORMAÇÃO, À HONRA E IMAGEM. PRESENÇA DE PREJUÍZO NA DISPUTA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MULTA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. 01. Há que se realizar
ponderação quando houver conflito entre direitos fundamentais previstos na Constituição Federal;
02. Não é lícito, ao subterfúgio da liberdade de expressão, ferir-se outros direitos como à honra,
imagem e dignidade; 03. Havendo ofensa, injúria, calúnia ou difamação, caracterizada está a
propaganda antecipada na modalidade negativa; 04. Na hipótese de se utilizar matéria jornalística
para denegrir imagem de pré-candidato, utilizando-se de fatos do seu passado, resta configurado o
apelo eleitoral e o evidente prejuízo à sua imagem do candidato, situação que afronta aos ditames
da Lei Geral das Eleições (Lei 9.504/97, art. 36). 05. Procedência da Representação Eleitoral.(TREMA - RP: 060006276 SÃO LUÍS - MA, Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de
Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/09/2018).
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. GOVERNADOR.
PROPAGANDA NEGATIVA EXTEMPORÂNEA. JULGAMENTO DO FEITO POR MEMBRO DO
TRE

E

NÃO

POR

JUIZ

AUXILIAR.

REGULARIDADE.

ILEGITIMIDADE

ATIVA

DE

PRÉCANDIDATO. ASSUNÇÃO DA LIDE PELO PARTIDO. CORREÇÃO TEMPESTIVA DO VÍCIO.
MÉRITO. PROGRAMA TELEVISIVO. COMENTÁRIO INVERÍDICO E OFENSIVO. CONTEXTO
ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Recurso especial interposto em face de aresto
unânime do TRE/AP em que se condenaram os recorrentes (empresa televisiva e apresentador de
programa) à multa de R$ 5.000,00 por veicularem propaganda antecipada negativa em desfavor de
pré candidato à reeleição ao cargo de governador do Amapá em 2018. 2. Não há falar em vício
pelo fato de o processo ter sido julgado monocraticamente por membro do TRE/AP, pois, por
motivos de conveniência, aquela Corte apenas designou os juízes auxiliares para atuarem a partir
de 16/8/2018, ao passo que a representação fora ajuizada em 7/5/2018. Ademais, não se
demonstrou prejuízo no caso concreto, o que impede que se decrete a nulidade, nos termos do art.
219 do Código Eleitoral. 3. Apesar de a demanda ter sido proposta por pré-candidato, a quem o
art. 96 da Lei 9.504/97 não confere legitimidade ad causam, o defeito foi sanado tempestivamente
com a assunção da lide pelo partido, o que está em consonância com o art. 76 do CPC/2015. 4. A
liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto no
ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na própria Constituição Federal, que assegura a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF
/88). Outrossim, o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública". 5. Na espécie, o comentário externado pelo apresentador do programa no
sentido de acusar o governador do Amapá e pré candidato à reeleição de "alugar a própria casa ao
Estado", extrapolou os limites constitucionais da liberdade de expressão, por se tratar de notícia
inverídica, em ofensa à honra e à dignidade em contexto indissociável de disputa a pleito vindouro.
6. Recurso especial a que se nega seguimento. (TSE - REspe: 06000704820186030000 Macapá
/AP, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico - 24/10/2019 - nº 207).
Num primeiro momento, considerando os documentos e fundamentos então constantes dos autos,
as postagens possuem grande potencial de ocasionar desequilíbrio ao pleito eleitoral, vez que um
pré-candidato atribui ao também pré-candidato Eduardo Salim Braide a prática de condutas ilegais.
Logo, as publicações extrapolam os limites da livre manifestação do pensamento, por excederem a
mera crítica, sendo capazes de denegrir a imagem e a honra do pré-candidato do Partido
Representante.
De ressaltar, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e ainda o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
o que foi demonstrado nestes autos.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a remoção das postagens
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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o que foi demonstrado nestes autos.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a remoção das postagens
https://www.instagram.com/tv/CBPAOX5iF8B/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

e

https://www.instagram.com/tv/CBUNx_oiOMR/?utm_source=ig_web_button_share_sheet, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 27, § 1º , e do art. 38, § 1º e § 4º da Resolução
TSE n.º 23.610/2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Determino ainda a notificação/citação pessoal do representado para, querendo, apresentar defesa
no prazo de 02 (dois) dias, nos termos do art. 18 da Resolução TSE n.º 23.608/2019.
Findo o prazo para a defesa, com ou sem manifestação, intime-se o MPE, para parecer no prazo
de 01(um) dia, nos termos do art. 19 da Resolução TSE n.º 23.608/2019.
Instrua-se a citação com cópias da inicial, e indicação do acesso ao inteiro teor dos autos digitais
no endereço eletrônico https://pje1g.tse.jus.br/.
A presente decisão servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO.
Cumpra-se com urgência.
Após, volte-me conclusos.
P.R.I.
São Luís/MA, 25 de junho de 2020.
Cristiana de Sousa Ferraz Leite
Juíza Titular da 76ªZona Eleitoral

84ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600005-29.2020.6.10.0084
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600005-29.2020.6.10.0084 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SÃO
MATEUS DO MARANHÃO - MA)
: 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SAO
MATEUS/MA
: DEBORAH VIEIRA DE OLIVEIRA (18470/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600005-29.2020.6.10.0084 / 084ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SAO
MATEUS/MA
Advogado do(a) REQUERENTE: DEBORAH VIEIRA DE OLIVEIRA - MA18470
SENTENÇA
Vistos, etc.

Versam os autos a respeito de Prestação de Contas Eleitorais da Comissão Municipal do Partido
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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Versam os autos a respeito de Prestação de Contas Eleitorais da Comissão Municipal do Partido
dos Trabalhadores - PT de São Mateus do MA, referente às eleições gerais, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha relativa às eleições de
2018, à luz Resolução nº 23.553/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
O cartório eleioral opinou pelo julgamento das contas como aprovadas e prestadas (ID 1256994)
Parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela aprovação das contas (ID 1279260)
Em seguida, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Res. TSE nº 23.553/2017, impõe aos candidatos e aos
órgãos partidários a obrigação de prestar suas contas de campanha perante a Justiça Eleitoral,
após as Eleições.
A partir da vigência da Resolução TSE nº 23.553/2017, tornou-se obrigatória a todos os órgãos
partidários municipais a prestação de contas referentes às Eleições 2018, conforme disposto no
art. 48, II, "d", da referida resolução.
Em análise, a prestação de contas, que abrange a arrecadação e aplicação de recursos financeiros
utilizados na campanha eleitoral, relativa às eleições de 2018, à luz das normas estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulada pela Resolução n.º 23.553/2017 do TSE,
verifiquei, inicialmente, que esta foi submetida a um profissional habilitado, que emitiu relatório
conclusivo de prestação de contas pela aprovação das contas, nos termos do art. 77, da
mencionada Resolução.
Ao julgar as contas, poderá a Justiça Eleitoral: a) aprová-la, se estiverem regulares; b) aprová-las
com ressalvas, se verificadas falhas formais; c) não aprová-las, ou rejeita-las, quando constatadas
falhas que comprometam a sua regularidade; d) julgar não prestadas as contas, quando não forem
apresentadas.
De sua vez, andou bem o Ministério Público Eleitoral, guardião efetivo da ordem jurídica e do
estado democrático de direito, ao opinar pela aprovação das contas de campanha eleitoral
apresentadas, nos termos da Resolução nº 23.553/2017 do TSE.
As diretrizes que giram em torno da matéria em apreço guardam os seguintes teores:
Resolução nº 23.553/2017 do TSE
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
Art. 60. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
I - os recibos eleitorais emitidos, nos termos do art. 9º desta resolução; ou
II - pela correspondência entre o número do CPF/CNPJ do doador registrado na prestação de
contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta bancária.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser efetuada
mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo
gerente da instituição financeira.
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, 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 constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
Diante do exposto, JULGO APROVADA as contas da Comissão Municipal do Partido dos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Diante do exposto, JULGO APROVADA as contas da Comissão Municipal do Partido dos
Trabalhadores - PT de São Mateus do MA, referente às Eleições Gerais de 2018, no termo do
inciso I do art. 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se os representantes do partido, via Diário da Justiça Eletrônico
(DJE).
Cientifique-se o ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro da aprovação com ressalvas das contas junto
ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Após o trânsito em julgado e anotações necessárias, arquive-se.
São Mateus do Maranhão - MA, 29 de Maio de 2020.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz Eleitoral da 84ª ZE/MA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600022-65.2020.6.10.0084
PROCESSO
RELATOR

: 0600022-65.2020.6.10.0084 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATÕES DO
NORTE - MA)
: 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA

REQUERENTE : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: RAIMUNDO DA SILVA BARROS NETTO (14409/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600022-65.2020.6.10.0084 / 084ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA BARROS NETTO - MA14409
DECISÃO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo órgão partidário
municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Matões do Norte, referente
ao exercício financeiro de 2017.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 que disciplina o assunto, prevê em seu art. 28 que os órgãos
partidários em todas suas esferas devem prestar contas anuais, entretanto, depreende-se do
parágrafo quarto que a obrigação ocorre do período em que a agremiação esteve vigente.
Conforme certidão de composição partidária, o aludido órgão partidário esteve vigente até a data
de 30/03/2016, portanto, inativo durante todo o ano de 2017.
Dessa forma, por carência de interesse de agir, nada a ser feito, extingo o presente feito sem
resolução de mérito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
São Mateus do Maranhão, 29 de Maio de 2020.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz da 84ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600024-35.2020.6.10.0084
: 0600024-35.2020.6.10.0084 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATÕES DO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Ano 2020 - n. 113

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

PROCESSO

NORTE - MA)

RELATOR

: 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA

FISCAL DA
LEI

32

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO

: RAIMUNDO DA SILVA BARROS NETTO (14409/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-35.2020.6.10.0084 / 084ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA BARROS NETTO - MA14409
DECISÃO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo órgão partidário
municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Matões do Norte, referente
ao exercício financeiro de 2019.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 que disciplina o assunto, prevê em seu art. 28 que os órgãos
partidários em todas suas esferas devem prestar contas anuais, entretanto, depreende-se do
parágrafo quarto que a obrigação ocorre do período em que a agremiação esteve vigente.
Conforme certidão de composição partidária, o aludido órgão partidário esteve vigente até a data
de 30/03/2016, portanto, inativo durante todo o ano de 2019.
Dessa forma, por carência de interesse de agir, nada a ser feito, extingo o presente feito sem
resolução de mérito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
São Mateus do Maranhão, 29 de Maio de 2020.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz da 84ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600023-50.2020.6.10.0084
PROCESSO
RELATOR

: 0600023-50.2020.6.10.0084 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATÕES DO
NORTE - MA)
: 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA

REQUERENTE : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: RAIMUNDO DA SILVA BARROS NETTO (14409/MA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-50.2020.6.10.0084 / 084ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA BARROS NETTO - MA14409
DECISÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/
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DECISÃO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo órgão partidário
municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Matões do Norte, referente
ao exercício financeiro de 2018.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 que disciplina o assunto, prevê em seu art. 28 que os órgãos
partidários em todas suas esferas devem prestar contas anuais, entretanto, depreende-se do
parágrafo quarto que a obrigação ocorre do período em que a agremiação esteve vigente.
Conforme certidão de composição partidária, o aludido órgão partidário esteve vigente até a data
de 30/03/2016, portanto, inativo durante todo o ano de 2018.
Dessa forma, por carência de interesse de agir, nada a ser feito, extingo o presente feito sem
resolução de mérito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
São Mateus do Maranhão, 29 de Maio de 2020.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz da 84ª Zona Eleitoral

92ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600004-20.2020.6.10.0092
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600004-20.2020.6.10.0092 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS - MA)
: 092ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERENTE : MANOEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: TIAGO NOVAIS DA SILVA (11.095/MA)

JUSTIÇA ELEITORAL
092ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600004-20.2020.6.10.0092 / 092ª ZONA ELEITORAL DE
IMPERATRIZ MA
REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO NOVAIS DA SILVA - MA11.095
MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 016/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE RIBAMAR SERRA, MM. Juiz Eleitoral da 92

a

Zona, no uso de suas atribuições legais...
Mando o Sr. Chefe de Cartório ou quem o mesmo delegue, que em seu cumprimento, estando por
mim devidamente assinado, INTIME-SE:
MANOEL FERREIRA DA SILVA, na pessoa de seu advogado Dr. TIAGO NOVAIS DA SILVA OAB
/MA 11.095, com endereço profissional a Rua Godofredo Viana, 2701 - Centro - Imperatriz/MA
FINALIDADE: Para, querendo, manifestar-se sobre as diligências requeridas pelo Ministério
Público Eleitoral, para no prazo de 72 horas, para que apresente outros documentos que

comprovem sua filiação no Partido Progressista, conforme assegura a Súmula n.º 20 do TSE, tais
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comprovem sua filiação no Partido Progressista, conforme assegura a Súmula n.º 20 do TSE, tais
como ata de reunião da constituição da comissão provisória do partido, veiculação de matéria
jornalística, dentre outros.
CUMPRA-SE, na forma da lei.
Imperatriz/MA, 29 de junho de 2020.
JÉFERSON LUZ SILVA
Chefe de Cartório da 92ª Zona Eleitoral

103ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS E DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
Senteças de Denuncias de Propaganda antecipadas, Filiação Partidárias e Duplicidade de filiações.

106ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600015-07.2020.6.10.0106
PROCESSO
RELATOR

: 0600015-07.2020.6.10.0106 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (PRESIDENTE SARNEY MA)
: 106ª ZONA ELEITORAL DE PINHEIRO MA

REQUERENTE : RAIMUNDO SOARES FILHO
ADVOGADO

: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES (13118/MA)

REQUERIDO

: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Presidente Sarney

ADVOGADO

: HUGO FERNANDO MOREIRA CORDEIRO (7650/MA)

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CARTÓRIO ELEITORAL DA 106ª ZONA - PINHEIRO/MA
Processo nº.: 0600015-07.2020.6.10.0106
Recurso Eleitoral Inominado
Recorrente: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Presidente Sarney/Ma
Adv. Hugo Fernando Moreira Cordeiro OAB/MA 7.650
Adv. Roberth Luciano Nascimento Rodrigues OAB/MA 16.454
Recorridos: Raimundo Soares Filho e Partido Verde-PV de Presidente Sarney/MA
MANDADO DE INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Lúcio Paulo Fernandes Soares, MM. Juiz Eleitoral Titular da
106ª Zona de Pinheiro, Estado do Maranhão.
INTIMO Vossa Senhoria para, querendo, apresentar, no prazo de 48 horas, contrarrazões à
interposição de recurso à sentença que determinou o cancelamento da filiação de RAIMUNDO
SOARES FILHO, Título Eleitoral n° 032422551155, junto ao PDT e a reversão de sua filiação ao
PV.
CUMPRA-SE, na forma da lei.
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CUMPRA-SE, na forma da lei.
Pinheiro/MA, 26 de junho de 2020.
Nierle Sousa Aguiar
Assistente - 106ª Zona Eleitoral
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