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PORTARIA Nº 1550/2020 TRE-MA/CSE
Estabelece os limites de horas para a prestação de serviço extraordinário pelos servidores da
Secretaria do Tribunal, do Fórum e Cartórios Eleitorais da Capital, no período de 17 a 30 de
novembro de 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 4º, 8º e 9º da Portaria TRE-MA nº 1209
/2020, e
Considerando o disposto na Resolução TRE-MA nº 9.306, de 20 de julho de 2018, que disciplina a
prestação de serviço extraordinário no âmbito do TRE-MA,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a prestação de serviço extraordinário, no período de 17 a 30/11/2020, pelos
servidores da Secretaria do Tribunal, do Fórum e Cartórios Eleitorais da Capital, para a execução
de atividades relacionadas diretamente às eleições 2020.
Art. 2º Os quantitativos de horas decorrentes da prestação de serviço extraordinário no período
autorizado deverão obedecer aos limites estabelecidos no anexo desta Portaria.
Parágrafo único. Se necessário, deverá ser adotada escala de revezamento entre os servidores,
de modo que não sejam ultrapassados os limites diários e mensais.
Art. 3º Os casos excepcionais serão analisados pela Comissão de Serviço Extraordinário, que
prestará as informações necessárias visando subsidiar decisão do Diretor-Geral.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos financeiros a partir de
17 de novembro de 2020.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, em São Luís, data
certificada pelo sistema.
GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS
Diretor-Geral
ANEXO
Limites de Horas
UNIDADES/PROCESSOS e
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* Nos limites máximos mensais já estão incluídos os limites para imediato pagamento.

DESPACHOS DECISÕES E ATAS
ATAS DE VOTAÇÃO PARALELA
ATA Nº 02 - ATA DA REUNIÃO DE SORTEIO DAS SEÇÕES ELEITORAIS
COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ATA Nº 02
Ata da reunião de sorteio das seções eleitorais para realização da Auditoria do Sistema Eletrônico
de Votação, referente às Eleições de 2020, em primeiro turno, de que tratam a Resolução do TSE
nº. 23.603, de 12 de dezembro de 2019 e a Resolução do TRE-MA nº. 9.744, de 02 de outubro de
2020.
Aos catorze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às nove horas e um minuto, no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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Aos catorze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às nove horas e um minuto, no
Auditório Irtes Cavaignac, 5º andar, neste Tribunal, reuniu-se a Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica, designada pela Resolução nº 9.744-TRE/MA, presidida pelo Juiz de Direito, Dr. Júlio
César Lima Praseres, e composta pelos servidores Mariana Herculana Anjos Destro, Lúcia Maria
Gomes de Oliveira Chaves, Jocielma Jerusa Leal Rocha Monteiro, Leana Batista Neves, Roseana
Maria Fernandes Santos de Sousa e Valderina Rocha Silveira de Oliveira Paula, na presença do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Des. Tyrone José Silva, do Corregedor
Regional Eleitoral, Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, do juiz membro da Corte Eleitoral, Dr.
Bruno Araújo Duailibe Pinheiro, do representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Pablo Bogéa
Pereira Santos, dos oficiais da Polícia Militar, do Centro Tático Aéreo, Major Fabiano dos Santos
Almeida e Capitão André Zacarias Passos Rios; dos representantes do PSDB, Liviomar Macatrão
Pires Costa; e do PDT, Bruno Sousa Costa e Ana Paula Ferreira Ribeiro; dos auxiliares da
Comissão Agostinho Sabino dos Santos Filho, Fabiana Sá de França, Flávio Menezes de Miranda,
Karla de Faria Abdala Félix, Maiara da Silva Leal, Rosiléia Morais Salazar Monteiro, Shyrlene Mara
Barroso Andrade Sampaio, Themis Netto Teixeira, Andréa Expósito Bacelar Nunes, Ida
Vasconcelos Pereira da Silva, Fernando Luiz Sales Fama, Viviane Medeiros Lima e Cesar Augusto
Serpa Nunes; dos representantes da empresa Grupo Maciel Auditoria, auditoras Jordana dos
Santos Lopes e Lidiane Lima Tavares, e demais convidados, com o objetivo de realizar o sorteio
de 12 (doze) seções, cujas urnas eletrônicas serão auditadas no dia 15 de novembro de 2020,
sendo que as 4 (quatro) primeiras urnas sorteadas serão submetidas à auditoria de funcionamento
das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, na sede deste Tribunal, no horário da
votação oficial, nos termos dos arts. 51, inciso I, e 56, inciso II, da Resolução TSE nº 23.603/2019;
e as 8 (oito) seguintes submetidas à auditoria mediante verificação da autenticidade e integridade
dos sistemas, na seção eleitoral, antes da emissão do relatório da zerésima, conforme art. 51,
inciso II, da referida Resolução. Dando início aos trabalhos, o Juiz Presidente da Comissão deu as
boas-vindas a todos os presentes, destacando a participação dos servidores da Justiça Federal e
dos representantes das forças de segurança do Estado. Em seguida, a servidora Mariana
Herculana Anjos Destro fez a apresentação do procedimento a ser adotado durante o sorteio,
utilizando-se de bolas numeradas de 0 a 9 e do Sistema SAVP Sorteio, utilizado como apoio.
Foram mostradas aos presentes a numeração das bolas e a colocação das mesmas no globo
auxiliar do sorteio. Sorteia-se primeiro a zona e, logo após, a seção eleitoral. Devido à dificuldade
de resgate e substituição de urnas eletrônicas localizadas fora da sede da Zona Eleitoral e/ou em
local de difícil acesso, estas foram excluídas do sorteio da auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas sob condições normais de uso, conforme deliberado na reunião de instalação da
Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, ocorrida no dia 14 de outubro de 2020, com a
presença do Juiz Presidente da Comissão, Dr. Júlio César Lima Praseres, do Promotor de Justiça
Pablo Bogéa Pereira Santos e de representantes de partidos políticos. Devido à dificuldade de
deslocamento do Juiz Eleitoral e demais representantes convocados para acompanhar a auditoria
de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas das urnas, participaram do sorteio
apenas as seções situadas em municípios sede de Zona Eleitoral. Anexos a esta ata, os relatórios
acerca das referidas seções que foram excluídas do sorteio, o relatório de configuração do sorteio
e o relatório das seções sorteadas. Foi dado início ao sorteio para a escolha das urnas a serem
auditadas. As quatro primeiras seções sorteadas foram da auditoria de funcionamento sob
condições normais de uso. Pela ordem de sorteio, a primeira zona sorteada foi a 2ª, da Capital,
cuja seção sorteada foi a 213ª, localizada no Grupo Escolar Governador Matos Carvalho, no bairro
Monte Castelo. A segunda zona sorteada foi a 57ª, em Santa Inês, cuja seção sorteada foi a 300ª,
localizada na Escola Municipal Júlia Sabak. A terceira zona sorteada foi a 70ª, em Santa Luzia,
com a seção 398ª, localizada na Unidade Escolar Mário Donato, e excluída em seguida por se
localizar em povoado de difícil acesso, procedendo-se a novo sorteio na mesma zona, sendo
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com a seção 398ª, localizada na Unidade Escolar Mário Donato, e excluída em seguida por se
localizar em povoado de difícil acesso, procedendo-se a novo sorteio na mesma zona, sendo
escolhida a 357ª Seção, localizada na Unidade Escolar Alessandro Silva Oliveira. Por fim,
procedeu-se ao sorteio da quarta zona, tendo sido, na sequência, sorteada a 17ª Zona Eleitoral, de
Pastos Bons; e 62ª Zona Eleitoral, de Loreto, ambas excluídas, devido à distância para resgate;
tendo sido sorteada em seguida, a 10ª Zona Eleitoral, na Capital, cuja seção sorteada foi a 400ª,
localizada na UEB Professor Sá Valle. As oito seções seguintes foram sorteadas para a auditoria
de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas. Pela ordem do sorteio, a primeira zona
sorteada foi a 27ª, de Arari, cuja seção foi a 002ª. A segunda zona foi a 04ª, em Caxias, cuja seção
sorteada foi a 138ª. A terceira zona sorteada foi a 54ª, em Presidente Dutra, cuja seção foi a 001ª.
A quarta zona sorteada foi a 38ª, em São Bento, cuja seção foi a 009ª. A quinta zona sorteada foi a
44ª, em Passagem Franca, sendo sorteada a seção 048ª. A sexta zona sorteada foi a 43ª, em
Pindaré-Mirim, cuja seção sorteada foi a 044ª. A sétima zona sorteada foi a 50ª, Vargem Grande,
cuja seção sorteada foi a 59ª. Por fim, a oitava zona sorteada foi a 95ª, em Buriticupu, cuja seção
sorteada foi a 100ª. Contatou-se, via telefone, com os Exmos. Srs. Juízes Eleitorais das zonas
sorteadas, comunicando-lhes o resultado do sorteio e solicitando providências, e posteriormente,
enviando-lhes informativo via e-mail. Os servidores da Justiça Federal do Maranhão George Pablo
Mousinho da Silva, Joseane Zacharias Marques Ribeiro, José Abraão Inocentes Abreu, Lhusandro
César Campos Pinto e Janette Mie Kato Yokokura; e a funcionária do Bradesco Hosana Régia
Santos Siqueira preencheram 1900 cédulas; e os representantes do Partido Democrático
Trabalhista (PDT) preencheram 100 cédulas, que posteriormente foram depositadas nas urnas de
lona das 4 (quatro) seções que serão submetidas à auditoria das urnas eletrônicas em condições
normais de uso. As urnas de lona foram devidamente lacradas, com as rubricas do Juiz Presidente
e do representante do Ministério Público Eleitoral, respeitando-se o quantitativo mínimo de 500
cédulas por seção. Foi confirmada pelos juízos eleitorais a possibilidade de utilização de todas as
urnas sorteadas. O transporte das urnas sorteadas para auditoria em condições normais de uso
será providenciado pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. A urna da 2ª Zona foi
entregue pelo Chefe do Cartório à auditora Lidiane Lima Tavares e ao auxiliar da Comissão Flávio
Menezes de Miranda, enquanto a urna da 10ª Zona foi entregue pelo chefe de Cartório à auditora
Jordana dos Santos Lopes e aos auxiliares da comissão César Augusto Serpa Nunes e Ida
Vasconcelos Pereira da Silva. O Juiz Presidente da Comissão, Júlio César Lima Praseres, o
Promotor de Justiça Pablo Bogéa Pereira Santos, e a servidora Amanda Mousinho se deslocaram,
em aeronave da Polícia Militar, para o recolhimento das urnas da 57ª e 70ª Zonas Eleitorais,
localizadas, respectivamente, em Santa Inês e Santa Luzia. Concluídos os trabalhos do sorteio, o
Juiz agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às dez horas e doze minutos.
Para constar, eu, ..........................................., Valderina Rocha Silveira de Oliveira Paula, membro
da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada e rubricada pelo Juiz Presidente da
Comissão, pelo Presidente do TRE/MA, pelo representante do Ministério Público Eleitoral, pelos
membros da referida Comissão e demais presentes.
________________________
Júlio César Lima Praseres
Juiz Presidente da Comissão
_____________________________
Pablo Bogéa Pereira Santos
Ministério Público Eleitoral
_________________________________
Lúcia Maria Gomes de Oliveira Chaves
______________________________
Mariana Herculana Anjos Destro
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Mariana Herculana Anjos Destro

ATA Nº 03 - ATA DE REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE
VERIFICAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS
COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ATA Nº 03
Ata de reunião para realização da Auditoria de Verificação das Urnas Eletrônicas em condições
normais de uso, referente às Eleições de 2020, em primeiro turno, de que tratam a Resolução TREMA nº 9.744/2020 e Resolução TSE n° 23.603/2019.
Aos quinze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às seis horas e trinta minutos, no
Salão Azul do Auditório Irtes Cavaignac, 5º andar, neste Tribunal, reuniu-se a Comissão da
Auditoria da Votação Eletrônica, designada pela Resolução TRE-MA nº 9.744/2020, nos termos do
art. 51, inciso I, da Resolução do TSE nº 23.603/2019, presidida pelo Juiz de Direito, Dr. Júlio
César Lima Praseres, e composta pelos servidores Mariana Herculana Anjos Destro, Lúcia Maria
Gomes de Oliveira Chaves, Jocielma Jerusa Leal Rocha Monteiro, Leana Batista Neves, Roseana
Maria Fernandes Santos de Sousa e Valderina Rocha Silveira de Oliveira Paula, na presença do
representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Pablo Bogéa Pereira Santos; dos auxiliares da
Comissão Agostinho Sabino dos Santos Filho, Fabiana Sá de França, Flávio Menezes de Miranda,
Karla de Faria Abdala Félix, Maiara da Silva Leal, Fabíola Susana Macedo Coelho Fontes,
Hueudes Cardoso Chagas, Shyrlene Mara Barroso Andrade Sampaio, Themis Netto Teixeira,
Andréa Expósito Bacelar Nunes, Ida Vasconcelos Pereira da Silva, Fernando Luiz Sales Fama,
Viviane Medeiros Lima, Gilvandro Arruda Martins, Sarah Batalha Aires Italiano e Cesar Augusto
Serpa Nunes; dos representantes da empresa Grupo Maciel Auditoria, auditoras Jordana dos
Santos Lopes e Lidiane Lima Tavares, e demais convidados, com o objetivo de realizar auditoria
de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, no termos dos arts. 51,
inciso I, e 56, inciso II, da Resolução TSE nº 23.603/2019. No decorrer dos trabalhos também
compareceram ao local da auditoria o representante da Polícia Federal, Diógenes Ademir, e o
representante da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Sr. Márcio Machado. As urnas
auditadas foram as seguintes: 213ª Seção da 2ª Zona, da Capital; 300ª Seção da 57ª Zona, de
Santa Inês; 357ª Seção da 70ª Zona, de Santa Luzia; e 400ª Seção da 10ª Zona, da Capital. A
partir das seis horas, as urnas eletrônicas recebidas para a auditoria, que estavam ainda lacradas,
foram retiradas das caixas e feita a conferência dos documentos enviados, do código de
correspondência das urnas e de seus lacres. Iniciaram-se os trabalhos da auditoria a partir das
seis horas e trinta minutos. Convencionou-se em conformidade com o art. 61 da Resolução TSE nº
23.603/2019 e objetivando maior proximidade com o número de abstenções em uma votação
oficial, restringir o quantitativo de votos a serem inseridos em aproximadamente setenta e cinco por
cento do total de eleitores de cada seção. Após confirmada a ausência de votos nas urnas
eletrônicas, por meio das zerésimas, foram colhidas as assinaturas do Juiz Presidente da
Comissão, do representante do Ministério Público Eleitoral e de dois membros da Comissão. O
procedimento da mencionada auditoria consistiu em retirar cédulas da urna de lona, uma por uma,
digitando o voto no Sistema Votação. A partir da visualização da tela de inserção de votos no
sistema SAVP por meio de monitor localizado atrás da urna eletrônica, o conferente procedeu ao
método de cantar os votos da referida cédula, enquanto o votante se encarregou de digitar os
votos na urna eletrônica, à vista dos membros da comissão, auditores e da filmagem. Ficou
convencionado que haveria um revezamento a cada hora entre as equipes de auxiliares da
comissão, aproveitando-se esse intervalo para backup do Sistema Votação. A emissão da
zerésima das urnas, início da votação, backup do Sistema Votação e a inserção de justificativas
ocorreram conforme tabela anexa a esta ata. Todas as seções tiveram os trabalhos interrompidos
para o almoço, mantendo-se a filmagem durante todo o intervalo. No decorrer dos trabalhos,
verificou-se na 300ª Seção da 57ª Zona uma inconsistência entre o número da última cédula
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verificou-se na 300ª Seção da 57ª Zona uma inconsistência entre o número da última cédula
digitada e o número de votantes até então habilitados. A comissão de auditoria determinou uma
parada técnica entre as 09:00 e 09:45 horas, para verificação da inconsistência e, com o auxílio
das filmagens, constatou, que a cédula n° 85 fora digitada em duplicidade. Em seguida, reuniu-se
com as auditoras presentes e decidiram pela inserção do voto faltante no Sistema SAVP, de modo
a corrigir o erro de digitação, retomando os trabalhos de auditoria, que seguiram normalmente.
Conforme determinado pelo artigo 67 da Resolução TSE nº 23.603/2019, o Juiz Presidente
declarou encerrados os trabalhos de votação das urnas eletrônicas às dezessete horas, na
seguinte ordem: 357ª Seção, 70ª Zona; 300ª, Seção, 57ª Zona; 400ª, Seção, 10ª Zona e 213ª,
Seção, 2ª Zona, e obedecendo os seguintes procedimentos: digitação do código de encerramento,
emissão dos Boletins de Urna em cinco vias; impressão do boletim de justificativa, emissão do
relatório de votação do Sistema Votação, emissão do boletim de correspondência do registro digital
do voto, a retirada das mídias de resultado e flash cards das urnas auditadas, contendo todos os
dados da auditoria e o desligamento das urnas eletrônicas. Encerrada a apuração, a
documentação produzida foi devidamente identificada e lacrada, assim como as mídias das urnas
eletrônicas auditadas. Em todas as seções auditadas houve total correspondência quanto aos
resultados apresentados pela urna eletrônica e pelo Sistema Votação. O Juiz Presidente da
Comissão determinou, em seguida, nos termos do art. 70, parágrafo primeiro da Resolução TSE nº
23.603/2019, o encaminhamento da ata de encerramento dos trabalhos da Comissão ao
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Des. Tyrone José Silva. Todos os demais relatórios e
boletins emitidos pelas urnas auditadas e pelo Sistema Votação foram assinados digitalmente para
posterior envio por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) à Secretaria Judiciária,
enquanto as vias originais emitidas pelas urnas eletrônicas e os demais documentos resultantes da
auditoria, devidamente identificados e lacrados, também serão remetidos para a mesma secretaria.
Além disso, todos os relatórios serão entregues à empresa de auditoria e ao representante do
Ministério Público Eleitoral. O Juiz Presidente determinou, ainda, conforme o art. 71 da Resolução
nº 23.603/2019, a expedição de comunicação dos resultados dos trabalhos aos Juízos Eleitorais,
dos quais foram originadas as urnas auditadas, 2ª, 10ª, 57ª e 70ª Zonas Eleitorais. Concluídos os
trabalhos, o Juiz agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a auditoria, às dezoito horas.
Para constar, eu, ....................................., Valderina Rocha Silveira de Oliveira Paula, membro da
Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Juiz Presidente da Comissão, pelo
representante do Ministério Público Eleitoral, e pelos demais membros da referida Comissão.
________________________
Júlio César Lima Praseres
Juiz Presidente da Comissão
_____________________________
Pablo Bogéa Pereira Santos
Ministério Público Eleitoral
_________________________________
Lúcia Maria Gomes de Oliveira Chaves
______________________________
Mariana Herculana Anjos Destro
ANEXO DA ATA Nº 3
COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA - 15.11.2020
HORÁRIOS
ZERÉSIMA DAS URNAS
70ª ZE 357ª SEÇÃO

57ª ZE 300ª SEÇÃO

10ª ZE 400ª SEÇÃO

2ª ZE 213ª SEÇÃO
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06:44

06:42

BACKUP DO SISTEMA VOTAÇÃO
70ª ZE 357ª SEÇÃO

57ª ZE 300ª SEÇÃO

10ª ZE 400ª SEÇÃO

2ª ZE 213ª SEÇÃO

08:01

08:12

08:24

08:34

Até cédula 72

Até cédula 71

Até cédula 71

Até cédula 83

11:10
Até cédula 222
(encerramento)

10:52

09:57

10:17

Até cédula 155

Até cédula 143

Até cédula 154

11:45

11:20

11:42

Até cédula 187

Até cédula 222

Até cédula 210

15:46
Até cédula 279

16:53

15:09

Até cédula 396

Até cédula 284

(encerramento)

(encerramento)

16:39
Até cédula 342
(encerramento)
JUSTIFICATIVAS
70ª ZE 357ª SEÇÃO

57ª ZE 300ª SEÇÃO

10ª ZE 400ª SEÇÃO

2ª ZE 213ª SEÇÃO

2

1

1

2

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600051-47.2018.6.10.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0600051-47.2018.6.10.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (São Luís MA)
: Gabinete Juiz de Direito 2

INTERESSADO : ALDERICO JOSE COELHO
ADVOGADO

: JOSE FRANCISCO BELEM DE MENDONCA JUNIOR (005313/MA)

INTERESSADO : GASTAO DIAS VIEIRA
ADVOGADO

: JOSE FRANCISCO BELEM DE MENDONCA JUNIOR (005313/MA)

REQUERENTE : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO

: JOSE FRANCISCO BELEM DE MENDONCA JUNIOR (005313/MA)

FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo nº 0600051-47.2018.6.10.0000
Assunto: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Interessado: GASTÃO DIAS VIEIRA, ALDERICO JOSÉ COELHO
Advogado: JOSÉ FRANCISCO BELÉM DE MENDONÇA JUNIOR - OAB: MA 005313
Relator: JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO
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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Relator: JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO
INTIMAÇÃO
Cumprindo determinação do Exmo. Sr. Juiz Relator (ID 5216365), intimo o Partido Republicano da
Ordem Social - PROS e seus responsáveis para o oferecimento de razões finais, no prazo de 5
(cinco) dias.
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS
Secretário Judiciário

PAUTA E RESENHA DE JULGAMENTO
RESENHA DE JULGAMENTO
RESENHA DE JULGAMENTO DE 18/NOVEMBRO_PC 224-91/2016 E PC 71-92
/2015 (REPUBLICAÇÃO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC Nº 224-91.2016.6.10.0000
PROCEDÊNCIA: SÃO LUÍS
RELATOR: JUIZ RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO: DR. DIRCEU EMIR PEREIRA CHAVES - OAB/MA 16.311
EMENTA
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA. OMISSÃO
GRAVE. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SANÇÃO. PERDA DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1. A ausência de extratos bancários e a não abertura de conta bancária específica de campanha
consubstanciam vícios passíveis de rejeição das contas. Precedentes do TSE.
2. Não é razoável admitir que a agremiação deixe transcorrer todo o período da campanha eleitoral
para, após o pleito, promover a abertura da conta bancária que, é certo que representa obrigação
de todos os candidatos e partidos em campanha eleitoral, ainda que seja para comprovar eventual
ausência de movimentação financeira no período (Resolução TSE 23.463/2015, art. 7º, caput e §
2º).
3. Caso em que se impõe a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo
prazo de 3 MESES, nos termos do artigo 68, § 3º, da Resolução TSE 23.463/2015 e do artigo 25
da Lei 9.504/97.
4. Desaprovação das contas.
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, determinando a suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo
período de 03 (três) meses, nos termos do voto do Juiz Relator.
São Luís (MA), 4 de setembro de 2020. JUIZ RONALDO DESTERRO - RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC Nº 71-92.2015.6.10.0000 (REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO,
CONFORME DECISÃO DO JUIZ RONALDO DESTERRO)
PROCEDÊNCIA: SÃO LUÍS
RELATOR: JUIZ WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: DR. AMÉRICO BOTELHO LOBATO NETO - OAB/MA 7.803
INTERESSADOS: ANDRÉ LUIZ CARVALHO RIBEIRO - PRESIDENTE 2018, HEWERTON
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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INTERESSADOS: ANDRÉ LUIZ CARVALHO RIBEIRO - PRESIDENTE 2018, HEWERTON
CARLOS RODRIGUES PEREIRA - TESOUREIRO 2018, WALDIR MARANHÃO CARDOSO PRESIDENTE 2014, HERMINIA NOLETO SILVA - TESOUREIRA 2014
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014. OMISSÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA PARCIAL DE EXTRATO BANCÁRIO.
INCONFORMIDADE NA ELABORAÇÃO DO LIVRO RAZÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VALORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE REGULARES COMPROVANTES DE
DESPESA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO SUSPENSÃO DE
RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
01. A ausência parcial dos extratos bancários impede a efetiva análise da prestação de contas e
leva à sua rejeição.
02. A inconformidade na elaboração do Livro Razão, no que se refere ao histórico do lançamento
contábil, representa irregularidade que prejudica o controle das receitas e das despesas do partido
e acarreta a desaprovação das contas.
03. A ausência de indicação de valores do exercício anterior, para fins de comparabilidade, impede
a Justiça Eleitoral do completo conhecimento do patrimônio precedente do partido, eventuais
obrigações a pagar ou saldos positivos etc.
04. A não apresentação dos devidos comprovantes de despesas exigidos pela legislação eleitoral
impede o efetivo controle das contas no que tange à destinação dos recursos do partido.
05. Desaprovação das contas. Devolução ao erário. Suspensão, com perdas, das cotas do Fundo
Partidário.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA,
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por maioria, em rejeitar a
questão de ordem proposta pelo Juiz Tyrone José Silva, de converter o feito em diligência para que
o órgão técnico se manifeste sobre nova documentação juntada aos autos. Vencido o Juiz Tyrone
José Silva. No mérito, por unanimidade, em DESAPROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS,
determinando a suspensão das cotas do Fundo Partidário destinadas ao Diretório Estadual pelo
prazo de seis meses; e devolução ao erário do valor correspondente à soma dos gastos que
apresentaram irregularidades na comprovação, nos termos do voto do Juiz Relator.
São Luís (MA), 14 de agosto de 2019. JUIZ WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO RELATOR

2ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REGULARIZAÇÃO
70.2020.6.10.0002
PROCESSO
RELATOR

DE

SITUAÇÃO

DO

ELEITOR(12559)

Nº

0600342-

: 0600342-70.2020.6.10.0002 REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR
(SÃO LUÍS - MA)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERESSADO : JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
INTERESSADO : RAIMUNDA DINIZ

JUSTIÇA ELEITORAL
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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JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR (12559) Nº 0600342-70.2020.6.10.0002 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA
INTERESSADO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA
INTERESSADO: RAIMUNDA DINIZ, IE 0010 9274 1104
SENTENÇA
O presente processo versa sobre regularização de Situação da Eleitoral de RAIMUNDA DINIZ, IE
0010 9274 1104, desta Zona, que teve a sua inscrição eleitoral cancelada por equívoco quando da
individualização errônea no tratamento da Comunicação INFODIP 19.550/2019 - Óbito pela
Cartório da 2ª Zona, conforme informação de ID 40590760 e demais documentos juntados aos
autos.
Após uma análise acurada dos documentos, depreende-se que de fato a eleitora não deu azo ao
cancelamento equivocado de sua inscrição, vez que de pronto verifica-se tratar de pessoa diversa
da constante do referido comunicado, conforme pode ser observado pelas numerações de CPF ,
RG, municípios de nascimento e datas de nascimento diferentes das eleitoras homônimas
envolvidas.
Isto posto, com fulcro no art. 20, da Resolução - TSE n.º 21.538/03, determino a regularização da
inscrição eleitoral de RAIMUNDA DINIZ, 0010 9274 1104, desta 2ª Zona Eleitoral, mediante o
comando e processamento do ASE 361 - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO CANCELADA
POR EQUÍVOCO
Publique-se. Registre-se.
São Luís, data e assinatura do sistema.
Juiz JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO
TITULAR DA 2ª ZONA ELEITORAL

4ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600096-68.2020.6.10.0004
PROCESSO

: 0600096-68.2020.6.10.0004 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAXIAS - MA)

RELATOR

: 004ª ZONA ELEITORAL DE CAXIAS MA

REQUERENTE : PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ADVOGADO

: MARCOS ANDRE LIMA RAMOS (3839/PI)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERIDO

: #-Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Caxias-MA

JUSTIÇA ELEITORAL
004ª ZONA ELEITORAL DE CAXIAS MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600096-68.2020.6.10.0004 / 004ª ZONA
ELEITORAL DE CAXIAS MA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ANDRE LIMA RAMOS - PI3839
REQUERIDO: #-JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL DE CAXIAS-MA
SENTENÇA
O Diretório do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Caxias - MA, por seu presidente, apresentou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente
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O Diretório do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Caxias - MA, por seu presidente, apresentou
Prestação de Contas Anuais de exercício financeiro referente ao exercício de 2016 (id 2071619),
devidamente instruída com o que determina a Norma vigente.
O Cartório Eleitoral juntou Certidão (id 3204259) comprovando a vigência da Agremiação partidária
no ano de 2016.
Em Despacho (id 3946283) prolatado por este Juízo, foi determinada a reatuação do processo
para a classe processual de Regularização de contas.
Em análise técnica (id 38570232), o Chefe do Cartório Eleitoral manifestou-se pela aprovação e
regularização das contas do exercício de 2016.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (id 39035095) pelo deferimento do pedido de
regularização das contas.
É o relatório. Decido.
Trata-se de pedido de Regularização de Contas do exercício financeiro referente ao exercício de
2016, nos termos da Res. TSE n.º 23.464/2015, dispõe:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
[...]
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
A matéria está regulamentada na Res. TSE n.º 23.464/2015, ainda no artigo supracitado, em seu
parágrafo 3°, ao prescrever que a prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da
declaração de ausência de movimentação de recursos no período.
A declaração de ausência de movimentação financeira (ID 2070073), conforme extrai-se da leitura
da legislação, é a documentação suficiente para que a agremiação partidária comprove a não
movimentação de recursos, concomitantemente a juntada da documentação extraída do SPCA,
quer sejam: extrato bancário (ID 37501718) e fundo público (ID 37506111).
Diante de todo o exposto, frente a análise técnica e o parecer favorável do Ministério Público
Eleitoral, com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 46, I, da Res. TSE n.º 23.464
/2015, determino que as contas relativas ao exercício financeiro de 2016 do Partido Socialista
Cristão sejam julgadas como PRESTADAS e APROVADAS.
Registre-se o presente julgamento no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias.
Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se
Caxias-MA, 18 de novembro de 2020
MARCELA SANTANA LOBO
Juíza Eleitoral da 4ª Zona

7ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0601060-52.2020.6.10.0007
PROCESSO

: 0601060-52.2020.6.10.0007 REPRESENTAÇÃO (TIMBIRAS - MA)

RELATOR

: 007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ 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
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REPRESENTANTE

: JOSE ACACIO DE CASTRO MUNIZ

ADVOGADO

: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA (10063/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

REPRESENTADO

: ANTONIO BORBA LIMA
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JUSTIÇA ELEITORAL
007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601060-52.2020.6.10.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ
MA
REPRESENTANTE: JOSE ACACIO DE CASTRO MUNIZ
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA MA10063
REPRESENTADO: ANTONIO BORBA LIMA e "NEGUINHO DAS FLORES"
SENTENÇA
Trata-se de Tutela de Urgência incidental, promovida em face de Antonio Borba Lima e Neguinho
das Flores, candidato a prefeito e vice-prefeito e Timbiras, respectivamente.
O autor requer que os efeitos de uma medida liminar proferida no bojo da RP 060104583.2020.6.10.0007, que proibiu a divulgação da pesquisa eleitoral MA-03821/2020, sejam
estendidos para alcançarem as partes requeridas no processo em epígrafe, de tal sorte que os
demandados deveriam retirar imediatamente das suas redes sociais qualquer meio de divulgação.
Também requer "a Concessão de Liminar, inaudita altera pars, tendo em vista que estão presentes
os requisitos autorizadores para sua concessão, nos moldes do art. 16 em seu §1º, da resolução
TSE nº. 23.600/19, para que seja determinada a imediata anulação da pesquisa eleitoral registrada
sob o número nº. MA-03821/2020, devendo ser impedida de divulgação ou retirada de todos os
meios de divulgação realizados, sob pena de pagamento de multa em valor não inferior a R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), comunicando essa decisão imediatamente ao
responsável por seu registro e ao respectivo contratante, bem como aos sites e blogs locais, para
que estes não publiquem a referida pesquisa por inteiro ou apenas parte dela, além da sua retirada
se for necessário, alertando-os ao disposto no artigo Art. 21 da resolução TSE nº. 23600/2019."
Era o que importava relatar. Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o autor da demanda ajuizou uma Tutela de Urgência Incidental.
Se é incidental, então deve ser tratada como um procedimento a parte, acessório, na medida em
que relacionado com outro processo, para resolver uma questão que surgiu durante a tramitação.
No caso sob análise, porém, o demandante pretende estender os efeitos de uma decisão liminar
proferida no bojo de um outro processo aos demandados da presente demanda. Assim, o que se
está pleiteando é uma ampliação subjetiva da lide original, fazendo acrescer novos réus ao
processo original, qual seja, a RP 0601045-83.2020.6.10.0007.
Ocorre que esta pretensão não pode ser acolhida. Isto porque, na RP 0601045-83.2020.6.10.0007,
o autor elencou como representados a empresa "Lino Emiliano Praseres Silva ME (EXATA
PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA)" e a pessoa jurídica "JOHN AIRES CUTRIM, inscrito no CNPJ
sob o n° 23.617.280/0001-87" já tendo sido apresentada a contestação por parte do primeiro
representado.
Destarte, ampliar o polo passivo da RP 0601045-83.2020.6.10.0007 por meio desta tutela de
urgência, seria uma espécie de aditamento da petição inicial, na medida em que compete ao autor

indicar o réu(art 319, II do CPC). Contudo, é vedado o aditamento, sem o consentimento do réu,
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indicar o réu(art 319, II do CPC). Contudo, é vedado o aditamento, sem o consentimento do réu,
após o oferecimento da contestação, na esteira do art. 329, II do CPC. Assim, resta impossível a
realização da alteração do polo passivo requerida pelo demandante.
Não obstante o já exposto, a legislação eleitoral, no trato específico do tema na Resolução TSE nº
23.6089/2019, dispõe que:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob pena
de não conhecimento:
I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso não seja alegada a
presunção indicada no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997;
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de dia e
horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado; e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para
figurar como representado é o seu autor.
No presente caso, o autor pede que sejam excluídas as postagens do réus, mas não fornece o
endereço dos links que deseja excluir, o que impossibilita o conhecimento da petição inicial.
Da mesma maneira, faz pedido genérico, ao requerer que a liminar proferida na RP 060104583.2020.6.10.0007 seja aplicada "aos sites e blogs locais" sem, contudo, enumerar quais seriam
estes.
Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I o CPC.
Intime-se o autor, via mural eletrônico.
Sem custas ou honorários.
Após o prazo recursal, se não houver recurso, arquivem-se os autos.
Códo/MA, 05 de novembro de 2020
Flávia Pereira da Silva Barçante
Juíza da 07ª Zona Eleitoral

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060105445.2020.6.10.0007
PROCESSO
RELATOR

: 0601054-45.2020.6.10.0007 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(TIMBIRAS - MA)
: 007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ MA

INVESTIGADO : ANTONIO BORBA LIMA
ADVOGADO

: AIRON CALEU SANTIAGO SILVA (17878/MA)

ADVOGADO

: CARLA MONIQUE BARROS SOUSA (21808/MA)

ADVOGADO

: RAUL CESAR DA ROCHA VIEIRA (14962/MA)

AUTOR

: JOSE ACACIO DE CASTRO MUNIZ

ADVOGADO

: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA (10063/MA)

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

INVESTIGADO : NEGUINHO DAS FLORES

JUSTIÇA ELEITORAL
007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ MA

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0601054-45.2020.6.10.0007 / 007ª
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0601054-45.2020.6.10.0007 / 007ª
ZONA ELEITORAL DE CODÓ MA
AUTOR: JOSE ACACIO DE CASTRO MUNIZ
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA10063
INVESTIGADO: ANTONIO BORBA LIMA, NEGUINHO DAS FLORES
Advogados do(a) INVESTIGADO: CARLA MONIQUE BARROS SOUSA - MA21808, RAUL CESAR
DA ROCHA VIEIRA - MA14962, AIRON CALEU SANTIAGO SILVA - MA17878-A
DESPACHO
Nenhuma das partes apresentou rol de testemunhas para serem inquiridas(Ac.-TSE, de 18.5.2006,
no REspe nº 26148: "[...] a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer no momento da
inicial ajuizada pelo representante e da defesa protocolada pelo representado), tampouco fizeram
pedido específico de produção de provas, tendo se contentado com pedido genérico de meios
probatórios admitidos em Direito.
Destarte, por falta de requerimento, não há provas a se produzirem, motivo pelo qual a presente
demanda deve ir diretamente para a fase de alegações finais.
Assim, intimem-se as partes, para alegações finais, no prazo comum de 02 (dois) dias, nos termos
do art. 22, X da LC nº64/90.
Após, visas dos autos ao MPE para emissão de parecer em 02 (dois) dias.
Por fim, retornem-me conclusos.
Codó-MA, 13 de novembro de 2020.
Flávia Pereira da Silva Barçante
Juíza Eleitoral da 07ª Zona

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0601045-83.2020.6.10.0007
PROCESSO

: 0601045-83.2020.6.10.0007 REPRESENTAÇÃO (TIMBIRAS - MA)

RELATOR

: 007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ MA

REPRESENTADO

: LINO EMILIANO PRASERES SILVA

ADVOGADO

: ALANA EDUARDA ANDRADE DA COSTA (21119/MA)

REPRESENTANTE

: JOSE ACACIO DE CASTRO MUNIZ

ADVOGADO

: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA (10063/MA)

REPRESENTADO

: JOHN AIRES CUTRIM 01317012313

ADVOGADO

: PEDRO CARVALHO CHAGAS (14393/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ MA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601045-83.2020.6.10.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CODÓ
MA
REPRESENTANTE: JOSE ACACIO DE CASTRO MUNIZ
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA MA10063
REPRESENTADO: LINO EMILIANO PRASERES SILVA, JOHN AIRES CUTRIM 01317012313
Advogado do(a) REPRESENTADO: ALANA EDUARDA ANDRADE DA COSTA - MA21119
Advogado do(a) REPRESENTADO: PEDRO CARVALHO CHAGAS - MA14393-A
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral, na qual se busca suspender a divulgação de uma pesquisa de
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Trata-se de representação eleitoral, na qual se busca suspender a divulgação de uma pesquisa de
opinião pública feita por LINO EMILIANO PRASERES SILVA EPP/EXATA PESQUISA DE
OPINIÃO PÚBLICA, financiada e divulgada por JOHN AIRES CUTRIM.
Aduz o representante que a pesquisa impugnada possui inúmeros vícios, a seguir enumerados:
1) não faz referência à fonte dos dados públicos para que se tenha os percentuais de margem de
erro e de confiança apontados;
2) Valores errados do grau de confiabilidade da pesquisa e da margem de erro;
3) Pesquisa direcionada para beneficiar determinado candidato, em razão de uma pergunta no
questionário, qual seja "O(A) Sr.(Srª.) aprova ou não a administração do atual prefeito?";
4) A empresa responsável pela pesquisa está sendo investigada por fraudes perpetradas em
pesquisas eleitorais realizadas em outros Estados;
5) Não há disco utilizado no questionário;
6) Não há assinatura digital do estatístico responsável;
7) Ausência de juntada do sistema interno de controle e verificação conferência e fiscalização de
coleta de dados do trabalho de campo;
8) Falta de registro no CONRE 5° (Conselho Regional de Estatística da 5° Região).
Em razão do alegado, pediu a suspensão liminar da divulgação da pesquisa, afirmando estar a
fumaça do bom direito comprovada pelas supostas irregularidades apontadas, ao passo que o
perigo na demora está caracterizado na capacidade de influência que a pesquisa possui sobre o
eleitorado, mormente o mais indeciso. O pedido liminar foi deferido.
Não obstante, mesmo sem nenhuma citação, um dos representados já pediu habilitação nos autos,
tendo o Cartório procedido à devida atualização.
O outro representado foi citado via carta precatória. Em seu arrazoado defensivo, levanta a tese de
ilegitimidade passiva, pois é apenas o contratante, não podendo ser responsabilizado por erros ou
equívocos cometidos pelo seu contratado.
No mérito, afirma que a pesquisa cumpriu todas as exigências da legislação, devendo ser
considerada idônea.
Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela procedência da demanda.
Era o que importava relatar. Decido.
Antes de adentrar no mérito, faz-se mister decidir acerca da ilegitimidade passiva. Advoga o
representado Jonh Cutrim que não pode responder por esta demanda, pois apenas divulgou a
pesquisa, não sendo responsável por eventuais erros técnicos.
Não merece prosperar a presente alegação, eis que o objetivo principal da demanda é justamente
vedar a divulgação de pesquisas inidôneas, e sendo o réu proprietário de um blog, que publicou a
pesquisa combatida, é natural que responda pela demanda.
Ademais o art.35 da Lei nº 9.504/97 é forte em responsabilizar o divulgador pelas pesquisas a que
der publicidade. Isto posto, não reconheço a ilegitimidade passiva.
Passo ao mérito.
Não há dúvida de que as pesquisas eleitorais são importantes instrumentos de informação da
população, pois tentam espelhar a vontade do eleitorado em dado momento, possibilitando um
vislumbre do resultado, que, com algum grau de probabilidade, irá ocorrer nas eleições.
Contudo, para se chegar a esse grau de aperfeiçoamento e precisão, bem como evitar uso
eleitoreiro, faz-se necessário que as pesquisas sigam rigores científicos, motivo pelo qual a
Resolução TSE nº 23.600/2019 enumerou, em seu art. 2, uma série de exigências que devem ser
fielmente seguidas para que a pesquisa seja considerada válida.
Destarte, não compete à Justiça Eleitoral debruçar-se sobre o resultado das pesquisas
cadastradas, devendo, apenas e tão somente, conferir se os requisitos elencados na legislação
estão ou não presentes, bem como, afastar fraudes ou engodos por ventura perpetrados.
Nesse diapasão, destaque-se que pesquisas inidôneas não devem ser divulgadas, pois possuem o
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estão ou não presentes, bem como, afastar fraudes ou engodos por ventura perpetrados.
Nesse diapasão, destaque-se que pesquisas inidôneas não devem ser divulgadas, pois possuem o
condão de influenciar os votos, mormente dos indecisos, que tendem a comparecer às urnas e
votarem nos que lideram as pesquisas.
Dito isto, passemos a analisar cada um dos supostos vícios apontados na pesquisa, mesmo que
em cognição sumária. Quanto à falta de registro no CONRE 5° (Conselho Regional de Estatística
da 5° Região) e a ausência de disco, essas exigências não constam na Resolução do TSE, motivo
pelo qual não podem ser exigidas, além disso, o documento ID 25107066, não abarca o Estado do
Maranhão dentro da área de abrangência do CONRE.
No que tange à ausência de juntada do sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização de coleta de dados do trabalho de campo, a alegação não merece acolhida, eis que a
pesquisa MA-03821/2020 expressamente declara que:
"Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo: EQUIPE TÉCNICA: A Pesquisa EXATA se comprometeu e disponibilizou para
a execução da pesquisa uma equipe de escritório, composta por: 2 Coordenadores; 2 Digitadores;
1 Estatístico; 4 Codificadores e uma equipe de campo constituída por 1 Supervisor e 4
Pesquisadores de campo. CONTROLE DE QUALIDADE: Há filtragem em todos os questionários
após a realização das entrevistas. Fiscalização em aproximadamente 20% dos questionários."
Prosseguindo, também se alega que a empresa responsável pela pesquisa está sendo investigada
por fraudes perpetradas em pesquisas eleitorais realizadas em outros Estados. Ocorre que
enquanto não houver condenações que impeçam a pessoa jurídica de atuar, este juízo não pode
proibir a divulgação de suas pesquisas, escorado apenas sobre essas investigações.
No que toca à pesquisa ter sido direcionada para beneficiar determinado candidato, em razão de
uma pergunta no questionário, qual seja "O(A) Sr.(Srª.) aprova ou não a administração do atual
prefeito?", é de se destacar que o formulário possui 20 perguntas, dentre as quais se destacam
duas: "Cite um ou dois pontos negativos da administração do atual prefeito" e "De um modo geral, o
(a) atual Prefeito(a) de Timbiras está fazendo uma administração: 1( )Ótima 2( )Boa 3( )Regular 4( )
Ruim 5( )Péssima 6( )N.S/N.R".
Assim, não se pode afirmar que a pesquisa foi cunhada para induzir uma análise que beneficiasse
o candidato à reeleição.
Quanto à falta de referência à fonte dos dados públicos, e a ausência de assinatura do estatístico
responsável, essas falhas foram corrigidas e esclarecidas pelo representado, em documento ID
37546693, na qual mostra que utilizou dados do IBGE e a chancela eletrônica do profissional.
Já quanto à alegação de que o grau de confiabilidade da pesquisa e a margem de erro não estão
corretos, tais argumentos caem por terra, eis que o resultado da eleições de 2020 foi acertado
quase que precisamente pela pesquisa. Isso porque o candidato eleitor ficou com 50,66% dos
votos, em frente dos 51% mencionados na pesquisa, que também acertou, com grande precisão, a
porcentagem de votos dos candidatos Carlinhos Borba e Manoel Rocha. Isso comprova que a
técnica usada pela empresa representada foi idônea, coerente com a realidade, e que tanto a
margem de erro quanto o grau de confiabilidade espelharam boa parte do resultado final do pleito
de 2020.
Diante do exposto, julgo improcedente a demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC.
Revogue-se a liminar concedida, não produzindo a mesma nenhum efeito material.
Sem custas ou honorários.
Intimem-se as partes, via publicação no Dje.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Códo/MA, 19 de novembro de 2020
Flávia Pereira da Silva Barçante
Juíza Eleitoral da 07ª Zona
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. 261

São Luís, sexta-feira, 20 de novembro de 2020

17

Juíza Eleitoral da 07ª Zona

42ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
TERMO CIRCUNSTANCIADO(278) Nº 0600670-74.2020.6.10.0042
PROCESSO

: 0600670-74.2020.6.10.0042 TERMO CIRCUNSTANCIADO (CHAPADINHA MA)

RELATOR

: 042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

AUTORIDADE

: #-DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

AUTOR DO
FATO

: VALDIVAN ALVES DO NASCIMENTO

JUSTIÇA ELEITORAL
042ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADINHA MA
TERMO CIRCUNSTANCIADO (278) Nº 0600670-74.2020.6.10.0042 / 042ª ZONA ELEITORAL DE
CHAPADINHA MA
AUTORIDADE: #-DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
AUTOR DO FATO: VALDIVAN ALVES DO NASCIMENTO
Ref.: TCO 005/2020-SR/PF/MA
DECISÃO
Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela autoridade competente da Policia
Federal no dia 14/11/2020 concernente a irregularidade na propaganda eleitoral tipificada no art.
15, parágrafo 3º, da Res. TSE nº 23.610/2019, a saber: o eleitor Valdivan Alves do Nascimento
conduzia veículo automotor, suficientemente descrito nos autos, emitindo jingle de campanha
eleitoral de forma isolada (volante), fora do contexto permitido na legislação.
Abordado pelos policiais federais, o referido veículo foi apreendido, juntamente com os itens
descritos nos autos, e conduzido ao estacionamento do Fórum da Justiça comum desta comarca,
conforme auto de apresentação e apreensão em anexo.
Citado condutor comprometeu-se a comparecer, caso solicitado por esta justiça especializada,
conforme termo de compromisso de comparecimento em anexo.
Ademais, consta, em anexo, certidão de antecedentes e conduta social, lavrada pela Policia
Federal, da qual se afere que o citado condutor não possui antecedentes penais.
É o relatório. Decido.
A citada conduta (em desacordo com o art. 15, parágrafo 3º, da Res. TSE nº 23.610/2019),
referente exclusivamente à propaganda eleitoral, apenas se configura até a realização do pleito,
esvaziando-se com o transcurso das eleições.
Assim devido a perda superveniente do objeto e à natureza do fato, não vislumbro razões para a
apuração de eventuais ilícitos na propaganda eleitoral por parte do condutor supramencionado.
Assim, DETERMINO:
1. A liberação do veículo apreendido, juntamente com os demais itens listados no auto de
apresentação e apreensão, sem restrições, ao condutor identificado nos autos, mediante recibo.
2. Envio de ofício à Policia Federal para a ciência e arquivamento.
3. Envio ao Ministério Público Eleitoral para ciência, via sistema.
Cumpra-se.
Após tudo realizado, arquive-se.
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Após tudo realizado, arquive-se.
Chapadinha, 17 de novembro de 2020.
Welinne de Souza Coelho
Juíza Eleitoral

109ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
ALTERAÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR
PORTARIA Nº 1552/2020 TRE-MA/ZE/ZE-109
A Excelentíssima Senhora Dra. Kalina Alencar Cunha Feitosa, Juiz Eleitoral da 109ª Zona, no uso
de suas atribuições legais, etc...
RESOLVE:
I - CONCEDER ALTERAÇÃO de férias ao servidor JOSÉ LUCAS ROCHA MELO DE SENA,
Técnico Judiciário, Matrícula nº 30990687, na forma a seguir discriminada, com fulcro no art. 23 da
Resolução TRE-MA nº 8.148/2011. A alteração refere-se à segunda parcela do período de 2020,
período aquisitivo de 15/04/19 a 14/04/2020, mantendo-se inalteradas as demais.
PERÍODO AQUISITIVO 15.04.2019 a 29/09/2019
PERÍODO ATUAL
01/12/2020 A 18/12/2020
NOVO PERÍODO
22/02/21 A 11/03/2021
II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Mural do Cartório Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Itapecuru-mirim/MA, 19 de novembro de 2019.
Kalina Alencar Cunha Feitosa
Juiz Eleitoral da 109ª Zona/TRE/MA
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