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PRESIDÊNCIA
GABINETE
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 255/2020 TRE/PRE/GABPRE
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto
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CONSIDERANDO a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto
ao novo coronavírus;
CONSIDERANDO a importância de proteger a saúde dos servidores, magistrados, promotores e
colaboradores no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, sem descuidar da garantia de
manutenção dos serviços judiciários e administrativos;
CONSIDERANDO o aumento no número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus
neste mês de novembro e consequente aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI para covid19, atualmente na faixa de 80% (oitenta por cento);
CONSIDERANDO o Ofício-Circular GAB-DG-TSE nº 529/2020, de 25.11.2020, que comunica a
manutenção dos procedimentos estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.615/2020, quando da
reabertura do Cadastro Eleitoral, prevista para ocorrer no dia 9.12.2020,
RESOLVE:
Art. 1º Definir medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus na Justiça
Eleitoral de Mato Grosso do Sul de 30 de novembro até ulterior deliberação.
Art. 2º Durante o período estabelecido no art. 1º desta Portaria, o serviço interno de cada unidade
será organizado pelo gestor, com prioridade para o trabalho remoto emergencial, utilizando os
sistemas disponíveis na internet e/ou intranet, com disponibilização da VPN nos dias úteis, entre 8
e 19 horas, mantido em trabalho presencial o mínimo de servidores necessário para execução das
atividades que não possam ser desenvolvidas de forma remota.
Parágrafo Único. Quando necessário o trabalho presencial, para cumprimento dos protocolos de
proteção e segurança, as chefias poderão adotar o revezamento por turnos e jornadas ou a criação
de escalas de trabalho para evitar aglomeração.
Art. 3º Durante o período estabelecido no art. 1º desta Portaria, em razão dos prazos para a
apresentação das contas de campanha de candidatos e partidos políticos relativas às Eleições
2020, as unidades responsáveis pelo recebimento e julgamento das contas de campanha deverão
manter pelo menos um servidor em trabalho presencial no horário de 12 às 19 horas.
Art. 4º Casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Campo Grande/MS, 26 de novembro de 2020.
Desembargador João Maria Lós
Presidente

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA

DE

SESSÕES,

DOCUMENTAÇÃO

E

JURISPRUDÊNCIA
ACÓRDÃO
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL Nº 56-24.2015.6.12.0015 - CLASSE 31ª
Origem: Miranda - 15ª Zona Eleitoral
Recorrente(s): MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO,
JEDEILSON RODRIGUES MAIA, JOSUÉ LOPES PEREIRA e GILMAR VIEIRA DIAS
Advogado(a)(s): BENTO ADRIANO MONTEIRO DUALIBI - MS5452, CAMILA CAVALCANTE
BASTOS - MS16789, GABRIELA DUAILIBI SIQUEIRA - MS23301, CAMILA FRAGA DE SOUZA MS16255, DOUGLAS BARBOSA FELIPE - MS19093, THAMIRES RIOS BRITO - MS17360, KÁTIA
REGINA BERNARDO CLARO - MS17927, MATHEUS SAYD BELLÉ - MS18543 e RODRIGO

MARQUES MIRANDA - MS17712, JOSÉ VALERIANO DE SOUZA FONTOURA - MS6277,
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MARQUES MIRANDA - MS17712, JOSÉ VALERIANO DE SOUZA FONTOURA - MS6277,
MILENA DE BARROS FONTOURA - MS10847 e JEFFERSON YAMADA - MS9478, JOÃO
CARLOS VEIGA JUNIOR - MS15390 e LUANA OCARIZ ACIOLY VIAIS - MS19665
Recorrido(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator(a): Juiz JOSÉ HENRIQUE NEIVA DE CARVALHO E SILVA
Revisor(a): Juiz JULIANO TANNUS
EMENTA - RECURSOS CRIMINAIS. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO A DEMONSTRAR A
RESPONSABILIDADE

PENAL

DOS

ACUSADOS.

AUTORIA

E

MATERIALIDADE

COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
1. A decisão recorrida entendeu comprovada a prática do crime tipificado no art. 299 do Código
Eleitoral com base em escrituras públicas, declarações prestadas em sede policial, corroboradas
por depoimentos colhidos em juízo, com a observância do contraditório.
2. As confissões extrajudiciais dos outros condenados, aliada às demais provas produzidas e
constantes dos autos, são suficientes para respaldar a condenação pelo crime previsto no art. 299
do Código Eleitoral, bem como para a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos.
3. A insurgência contra a dosimetria da pena suscitada por um dos recorrentes não procede,
porquanto a sanção restou infligida no seu mínimo legal, sendo impertinente o pedido de redução
da pena aquém desse patamar.
4. Recursos criminais conhecidos e desprovidos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Juízes deste Tribunal Regional Eleitoral,
na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, que ficam fazendo parte
integrante desta decisão colegiada, à unanimidade e acompanhando o parecer ministerial, em
negar provimento aos recursos, mantendo in totum a sentença que condenou os ora recorrentes
quanto ao crime previsto pelo art. 299 do Código Eleitoral, nos termos do voto do relator.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
Em Campo Grande, MS, aos 24 de novembro de 2020.
RELATÓRIO
O Senhor Juiz JOSÉ HENRIQUE NEIVA DE CARVALHO E SILVA (23.11.2020)
Trata-se de recursos criminais, interpostos em face da sentença de fls. 703/722v proferida pelo
Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, que condenou MARCOS ROBERTO GOMES DE
OLIVEIRA, ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, JEDEILSON RODRIGUES MAIA, JOSUÉ LOPES
PEREIRA e GILMAR VIEIRA DIAS às penas para o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
fixando-as nos seguintes termos:
a) em relação a MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, à pena de 1 ano de reclusão e
multa de 5 dias-multa para o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Ao fim, substituiu a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo ser prestada por
tarefas gratuitas junto a uma das entidades enumeradas no § 2º do art. 46 do Código Penal, ser
designada pelo juízo da execução;
b) em relação a ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e multa
de 7 dias-multa, pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Ao fim, substituiu a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente uma em prestação de serviços à
comunidade, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e outra em prestação

pecuniária, devendo ser prestada por tarefas gratuitas junto a uma das entidades enumeradas no §
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pecuniária, devendo ser prestada por tarefas gratuitas junto a uma das entidades enumeradas no §
2º do art. 46 do Código Penal, a ser designada pelo juízo da execução, e a outra consistente no
pagamento de um salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade da Comarca;
c) em relação a JEDEILSON RODRIGUES MAIA, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão e multa
de 6 dias-multa, pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Ao fim, substituiu a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente uma em prestação de serviços à
comunidade, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e outra em prestação
pecuniária, devendo ser prestada por tarefas gratuitas junto a uma das entidades enumeradas no §
2º do art. 46 do Código Penal, a ser designada pelo juízo da execução, e a outra consistente no
pagamento de um salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade da Comarca;
d) em relação a JOSUÉ LOPES PEREIRA, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e multa de 7
dias-multa, pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Ao fim, substituiu a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direito, consistente uma em prestação de serviços à
comunidade, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e outra em prestação
pecuniária, devendo ser prestada por tarefas gratuitas junto a uma das entidades enumeradas no §
2º do art. 46 do Código Penal, a ser designada pelo juízo da execução, e a outra consistente no
pagamento de um salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade da Comarca;
e) em relação a GILMAR VIEIRA DIAS, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e multa de 7 diasmulta, pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Ao fim, substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, consistente uma em prestação de serviços à comunidade,
a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e outra em prestação pecuniária, devendo
ser prestada por tarefas gratuitas junto a uma das entidades enumeradas no § 2º do art. 46 do
Código Penal, a ser designada pelo juízo da execução, e a outra consistente no pagamento de um
salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade da Comarca.
Narra a denúncia que os réus MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, GILMAR VIEIRA
DIAS, ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, JEDEILSON RODRIGUES MAIA e JOSUÉ LOPES
PEREIRA, de comum acordo, previamente engendrados e agindo em continuidade, teriam dado,
oferecido e prometido, para indígenas da aldeia LALIMA, dinheiro com a finalidade de obter votos
em favor dos então candidatos a vereador GILMAR VIEIRA DIAS e MARCOS ROBERTO GOMES
DE OLIVEIRA e da candidata ao cargo de prefeita em 2012, JULIANA DE ALMEIDA.
Narra ainda que os denunciados/indígenas ROSIANE MIGUEL SESSÉ, GLAUCIENE DIAS
VIEIRA, SIRLEIA DE SOUZA SILVA, DELFINA MIGUEL SESSE, ANDREVALDO DA SILVA
XAVIER, LUCIENE VIEIRA DE OLIVEIRA, FRANCIANE ROQUE VIEIRA, ELBIA LIPU DE SOUZA,
ANDRE DE ANDRADE e ALEXANDRO CABROCHA DE ANDRADE teriam recebido as vantagens
pecuniárias para darem seus votos em favor da candidata JULIANA DE ALMEIDA e dos
candidatos a vereador denunciados MARCOS e GILMAR.
Os denunciados indígenas também foram condenados pela decisão recorrida, no entanto, não
interpuseram recurso.
MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, em suas razões de fls. 735/744, requereu a
absolvição nos termos do art. 386, incisos II e IV, do CPP, por insuficiência probatória, ou a
redução da pena base e por consequência, da pena fixada em definitivo.
ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, JEDEILSON RODRIGUES MAIA, JOSUÉ LOPES PEREIRA e
GILMAR VIEIRA DIAS, em suas razões de fls. 746/780, alegam que não deve ser mantida a
condenação que se baseou apenas em depoimentos contraditórios e que não são suficientes para
sustentar o decreto condenatório.
Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral às fls. 824/834.

Nesta instância, a douta PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opinou pelo conhecimento e
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Nesta instância, a douta PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos (fls. 840/842).
A seguir, foi procedida a revisão nos termos regimentais.
VOTO
O Senhor Juiz JOSÉ HENRIQUE NEIVA DE CARVALHO E SILVA, Relator
Conforme relatado, trata-se de recursos criminais interpostos em face da sentença de fls. 703/722v
proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, que condenou MARCOS ROBERTO
GOMES DE OLIVEIRA, ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, JEDEILSON RODRIGUES MAIA,
JOSUÉ LOPES PEREIRA e GILMAR VIEIRA DIAS como incursos nas penas previstas para o
crime do art. 299 do Código Eleitoral.
I - DO RECURSO DE MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA
O recorrente alega que a decisão de primeira instância teria se baseado no depoimento de apenas
uma única pessoa, no caso, a Sra. DELFINA, que somente após ter sido questionada pelo
representante do Ministério Público, teria incluído o nome do recorrente Marcos.
A despeito desta alegação, cumpre notar que além de DELFINA, a entrega da importância de
cinquenta reais pelo candidato MARCOS também foi confirmada por ROSIANE MIGUEL SESSE.
DELFINA, por meio de escritura pública declarou: que por volta do dia 03 a 04 de outubro de 2012,
compareceu em minha residência o candidato a vereador de nome Marcão; que citada pessoa me
pediu que votasse na candidata Juliana Almeida e nele em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais),
que Marcão me entregou os cinquenta reais em troca do voto..., conforme se constata de fl. 31
destes autos.
Acerca das referidas escrituras públicas, o recorrente MARCOS alega que o documento cartorário
foi levado até a residência da Sra. DELFINA para assinatura, por ter sido ela categórica ao afirmar
que não se lembrava de ter comparecido ao cartório.
Neste tocante releva notar que dentre mais de uma dezena de escrituras públicas juntadas aos
autos (fls. 23/38), duas delas (fls. 25 e 31), afirmam que o recorrente pagou a DELFINA a
importância de R$ 50,00 em troca do voto para ele, hipótese que torna duvidosa a alegação de
influência ou armação, vez que não há menção a este fato em outros depoimentos.
Com efeito, é improvável a existência de eventual arranjo, conluio ou combinação intencional para
prejudicar o recorrente MARCOS, já que se se tratasse de prova forjada não haveria razão para
não se incluir esse fato em outras escrituras públicas.
Ainda sobre o valor probatório das escrituras públicas, convém citar o escólio de JOSÉ JAIRO
GOMES que, em obra Direito Eleitoral, 14ª edição, 2018, Atlas, leciona à pág. 794, verbis:
Não é rara a juntada aos autos de declarações (...) de testemunhas feitas perante tabelião e, pois,
materializadas em escritura pública. Conquanto do ponto de vista histórico não seja razoável
relegar ao desprezo absoluto tais documentos, não se pode deixar de reconhecer que, por si só,
nenhum valor probante possui. Com efeito, foram colhidos extrajudicial e unilateralmente, sem
passar pelo crivo do contraditório; geralmente, é o próprio interessado que conduz o declarante ao
notário, sobre ele exercendo evidente influência ou pressão psicológica, sempre com vistas a
orientar o sentido da declaração.
Como visto, o valor probatório das escrituras em regra não possui relevância isoladamente; no
entanto, se for confirmado por outros elementos de prova, não deve ser desprezado.
Esta é a hipótese contida nos autos porquanto ela não constitui a única prova considerada para a
condenação. No caso, ela coaduna com as demais provas, inclusive com as que foram produzidas
em juízo.

ROSIANE MIGUEL SESSE foi interrogada pela autoridade policial e confirmou que os fatos
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ROSIANE MIGUEL SESSE foi interrogada pela autoridade policial e confirmou que os fatos
narrados na escritura pública declaratória de fl. 25 são verdadeiros, conforme se constata dos
autos (fl. 50).
A Sra. DELFINA igualmente confirmou serem verdadeiros os fatos narrados na escritura pública de
fl. 31, além de informar que recebeu dinheiro de ANDRÉ VEDOVATO e do candidato MARCÃO,
para votar neste e na candidata JULIANA ALMEIDA, consoante se infere de fl. 71.
Note-se que não há qualquer contradição no tocante à ocorrência do fato delituoso.
Da escritura consta claramente que tanto as pessoas de JOSUÉ, ANDRÉ VEDOVATO e DEIR
pediram para cadastrar seus dados e para que ela votasse na candidata JULIANA ALMEIDA, tanto
que em data posterior o candidato MARCÃO compareceu em sua casa e pediu para que ela
votasse na candidata JULIANA e nele também em troca de R$ 50,00, valor este efetivamente
entregue por ele.
Em Juízo, a Sra. DELFINA incialmente fez menção ao nome de duas pessoas (PAULO e FLÁVIO),
mas quanto indagada sobre a divergência entre os depoimentos anteriores, admitiu o equívoco e
foi firme em indicar o nome de MARCOS, conforme de constata do CD de fl. 570, dos 40" a 01'43"
(depoimento de fls. 556).
Esse lapso não constitui contradição, caracterizando apenas um equívoco justificável em razão do
tempo transcorrido entre a data do fato que é anterior ao pleito de 7.12.2012 e o depoimento em
Juízo efetuado no final de 2016.
Entre os 2'48" e 3'04', quando indagada se recebeu o valor de R$ 70,00, a Sra. DELFINA foi
enfática em dizer que recebeu a importância de R$ 50,00, tudo em conformidade com a escritura
pública e o depoimento na fase investigatória, sem se confundir ou contradizer em relação aos
valores.
Assim, a despeito da afirmação do recorrente de que houve contradição entre os depoimentos,
essa alegação não prospera e não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos.
O recorrente alega também que ninguém teria presenciado o MARCOS oferecendo dinheiro à
DELFINA, o que demonstraria a fragilidade da prova utilizada para condenar o recorrido, bem
como que o conjunto probatório não apresenta indícios da existência do fato, tampouco a
comprovação da autoria e materialidade.
No entanto, cumpre notar também que seria muito estranho que a indígena DELFINA estivesse
disposta a se auto imputar a prática de um delito cuja pena é de até quatro anos de reclusão, tão
somente para prejudicar o corréu ora recorrente.
Conforme se constata de fl. 715v e 716 da sentença de primeira instância, DELFINA foi
efetivamente condenada.
Além disso, conforme já demonstrado, a versão de DELFINA foi confirmada também por ROSIANE
MIGUEL SESSÉ.
Assim, conquanto não se possa atribuir valor absoluto ao depoimento de coautor do delito, releva
notar que condenação se apoia também em outro depoimento testemunhal efetuado em juízo e
sob o crivo do contraditório.
Com efeito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as provas analisadas demonstram a autoria,
a materialidade e o dolo específico.
Ademais, vale ressaltar que a confissão em Juízo efetuada pela acusada DELFINA, produzida sob
crivo do contraditório, está em consonância com a versão de ROSIANE para os fatos.
ROSIANE também confirmou em Juízo a informação de que o candidato MARCOS (conhecido
como MARCÃO), entregou para a sua mãe a importância de R$ 50,00 em troca do voto, conforme
se constata do termo de depoimento do CD de fl. 570, de 01'50" a 2'32", confirmando novamente
essa informação dos 8'03" a 8'13" (depoimento de fl. 554).
No caso, estão presentes os elementos que demonstram de forma firme o modus operandi
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No caso, estão presentes os elementos que demonstram de forma firme o modus operandi
utilizado por candidatos na aldeia LALIMA em Miranda no pleito 2012, mormente em relação ao
recorrente MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, razão pela qual deve ser mantida a
decisão de primeira instância.
Em relação a dosimetria da pena também não há reparos a serem feitos em relação a decisão
recorrida, a qual deve ser mantida integralmente em relação ao recorrente MARCOS ROBERTO
GOMES DE OLIVEIRA, porquanto fixada em seu mínimo legal a pena base, inexistindo o
reconhecimento de circunstância agravante ou atenuante ou causas de aumento ou diminuição de
pena.
II - DOS RECURSOS DE ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, JEDEILSON RODRIGUES MAIA,
JOSUÉ LOPES PEREIRA e GILMAR VIEIRA DIAS
Sustentam os recorrentes a insuficiência de provas para condenação, as quais seriam
contraditórias e imprestáveis para sustentar um decreto condenatório.
A esse turno, os recorrentes alegam que a condenação teria se baseado apenas em declarações
extrajudiciais de indígenas, de seus depoimentos prestados na fase inquisitorial e interrogatórios
em juízo.
No entanto, cumpre notar não lhes assiste razão, eis que as provas juntadas aos autos são
suficientes para imputar a prática do crime de corrupção eleitoral previsto no art. 299 do Código
Eleitoral.
Trata-se de provas que foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.
Além disso, conforme se pode constatar dos autos e da decisão de primeira instância, há diversos
depoimentos efetuados em juízo que constituem confissão, na qual os beneficiários confirmaram a
prática da corrupção eleitoral mesmo a despeito da condenação que lhes foi imposta.
Trata-se de hipótese em que a prova produzida é robusta e não foi infirmada por ANDRÉ
VEDOVATO, GILMAR, JOSUÉ e JEDEILSON, que não conseguiram demonstrar minimamente a
alegação de perseguição política e nem produziram elementos capazes de infirmar as confissões e
testemunhos efetuados pelos indígenas.
No caso, restou suficientemente comprovado que ANDRÉ VEDOVATO, por oito vezes, praticou
uma das condutas previstas pelo art. 299 do Código Eleitoral, na modalidade ativa, consistente no
oferecimento, na promessa e na entrega às pessoas de ALEXANDRO, ANDRÉ DE ANDRADE,
DELFINA, ELBIA, FRANCIANE, GLAUCIENE, LUCIENE e ROSIANE de vantagem em dinheiro
com a finalidade de obter votos.
Também ficou comprovado que JEDEILSON RODRIGUES, por quatro vezes, ofereceu, prometeu
e entregou, para outrem (ANDREVALDO, FRANCIANE, GLAUCIENE e LUCIENE), vantagem
consistente em dinheiro, conduta que se enquadra no tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral, na
modalidade de corrupção ativa.
Igualmente foi comprovado nos autos que JOSÉ LOPES, por nove vezes, ofereceu, prometeu e
entregou para outrem (ALEXANDRO, ANDRÉ DE ANDRADE, ANDREVALDO, DELFINA, ELBIA,
FRANCIANE, GLAUCIENE, LUCIENE e ROSIANE), vantagem consistente em dinheiro com a
finalidade de obter-lhes o voto, conduta que se enquadra no tipo penal do art. 299 do Código
Eleitoral, na modalidade corrupção ativa.
Ainda ficou demonstrado que GILMAR VIEIRA, por nove vezes, ofereceu, prometeu e entregou,
para outrem (ALEXANDRO, ANDRÉ DE ANDRADE, ANDREVALDO, ELBIA, FRANCIANE,
GLAUCIENE, LUCIENE, ROSIANE e SIRLÉIA), vantagem consistente em dinheiro com a
finalidade de obter votos, conduta que se enquadra no tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral,
na modalidade corrupção ativa.
Os recorrentes alegam que o feito foi instruído com declarações por escritura pública destacando:
Declaração de 12.12.2012, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato em Miranda firmada por
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Declaração de 12.12.2012, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato em Miranda firmada por
GLAUCIENE DIAS VIEIRA.
Declarações de 25.10.2012, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato em Bodoquena firmadas
por LUCIENE VIEIRA DE OLIVEIRA, FRANCIANE ROQUE VIEIRA E ELBIA LIPU DE SOUZA.
Declaração firmada por ANDREVALDO DA SILVA XAVIER em 25.102012, do Cartório Medeiros,
Tabelionato de Anastácio.
Conforme já asseverado anteriormente com base no escólio de JOSÉ JAIRO GOMES, as
escrituras em regra não possuem relevância isoladamente, no entanto, se for confirmado o seu
teor por outros elementos de prova, seu conteúdo não deve ser desprezado.
Por isso que as declarações de DELFINA, quanto ao fato de ter recebido a declaração pronta para
assinatura, documento que em regra é produzido unilateralmente precisavam ser confirmadas em
juízo e sob o crivo do contraditório.
Com efeito, independentemente da inciativa quanto à confecção das escrituras públicas ou de
quem pagou por elas, trata-se de documento que não permite isoladamente concluir pela
existência da corrupção eleitoral porquanto produzido unilateralmente.
No entanto, cumpre notar que há provas produzidas em juízo e sobre o crivo do contraditório que
confirmaram a prática da corrupção eleitoral e que possuem plena validade e constituem prova
robusta quanto ocorrência do ilícito e são suficientes para afastar a alegação de acusação forjada.
Neste tocante, cumpre notar que SIRLEIA, ROSIANE, GLAUCIANE, DELFINA, ANDREVALDO,
LUCIENE, FRANCIANE, ELVIA, ANDRE DE ANDRADE e ALEXANDRO foram firmes ao confirmar
que receberam propostas e dinheiro de ANDRÉ VEDOVATO, GILMAR, JOSUÉ e JEDEILSON
para votarem em candidatos por eles indicados nas eleições municipais de Miranda no pleito de
2012.
A alegação de que os indígenas não sabiam das consequências em relação à condenação como
corréus baseada em excertos de dois depoimentos não prospera, porque foram informados disso
na fase policial, conforme se infere de fls. 50, 77, 89, em que os recorrentes confirmaram o
arrependimento em relação à pratica do delito, ou seja, tinham consciência de que ato praticado
constituía crime.
Ademais disso, os fatos foram comprovados em Juízo sob crivo do contraditório.
Admitir que tal prova seria forjada ou direcionada, seria colocar sob suspeita todo sistema próprio
inerente ao processo penal, inclusive a atuação do Magistrado, sem a apresentação de elementos
aptos a permitir esta conclusão, o que se afigura completamente temerário.
O fato de ADAIRSON DA SILVA e ARLETE PINHEIRO DA SILVA não terem confirmado a compra
de votos não surpreende, até porque se trata de testemunhas indicadas pela própria defesa,
conforme se constata de fl. 252 dos autos, além de se tratar de oitivas que em nada puderam
colaborar para fortalecer a tese apontada pelos réus ora recorrentes, porque nada souberam
informar sobre os fatos narrados na denúncia e tampouco presenciaram alguma das situações
descritas.
Também é assim em relação ao fato de as testemunhas AMELIA CORREIA DUARTE, GERALDA
SILVA XAVIER e ZANIA APARECIDA VIEIRA DIAS DA SILVA, desconhecerem a compra de votos
objeto dos autos, o que não possui o condão de infirmar as outras provas produzidas em relação a
compra de votos efetuada em relação a outras pessoas.
Em relação ao interrogatório dos réus, transcrevo a decisão recorrida que consigna:
Oportuno esclarecer que a negativa de autoria é prática comum dos acusados em processos
criminais em uma tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal. Ocorre que, a versão narrada por

eles (André Vedovato, Deir, Gilmar, Josué, Jedeilson e Marcos) diverge em muito daquela
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eles (André Vedovato, Deir, Gilmar, Josué, Jedeilson e Marcos) diverge em muito daquela
apresentada pelos corréus indígenas, sendo estes harmônicos ao apontar como ocorreu a prática
do delito... (págs. 705 - verso).
Em relação ao caso de SIRLÉIA DE SOUZA DA SILVA que afirmou ter recebido dinheiro para
fazer campanha, cumpre notar que essa alegação também não afasta o pagamento em troca de
votos efetuado em relação a outros eleitores.
O precedente do TSE, no REspe nº 2144, de relatoria do Ministro ADMAR GONZAGA, citado à fl.
775, trata de situação diversa, posto que no referido caso havia uma única testemunha que era
também corré.
No caso dos autos, foram inúmeras pessoas que, de forma coerente e uníssona, demonstraram o
modus operandi utilizado para prática da corrupção eleitoral na aldeia LALIMA no município de
Miranda no pleito de 2012.
Conforme reconhecido pelos próprios recorrentes às fls. 779/780, eventual deslinde ocorrido em
processo cível eleitoral não vincula a conclusão obtida na esfera penal.
Em relação ao art. 368-A do Código Eleitoral, cumpre notar que foram várias as pessoas que
confirmaram em juízo o mecanismo utilizado e a prática das corrupções eleitorais objeto dos autos,
hipótese que não insere no conceito de prova testemunhal singular.
Nesse contexto, ficou claro o esquema de compra de votos, com o pagamento a eleitores.
Assim, deve ser mantida a sentença que condenou os recorrentes no crime de corrupção eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com o parecer, nego provimento aos recursos, mantendo in totum a sentença, que
condenou MARCOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO,
JEDEILSON RODRIGUES MAIA, JOSUÉ LOPES PEREIRA e GILMAR VIEIRA DIAS quanto ao
crime previsto pelo art. 299 do Código Eleitoral.
EXTRATO DA ATA - DECISÃO
Conforme consta na ata de julgamentos, a DECISÃO foi a seguinte:
À UNANIMIDADE E ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, ESTE TRIBUNAL
REGIONAL NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA
QUE CONDENOU OS ORA RECORRENTES QUANTO AO CRIME PREVISTO PELO ART. 299
DO CÓDIGO ELEITORAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Presidência do(a) Exmo(a). Des. JOÃO MARIA LÓS.
Relator(a), o(a) Exmo(a). Juiz JOSÉ HENRIQUE NEIVA DE CARVALHO E SILVA.
Revisor(a), o(a) Exmo(a). Juiz JULIANO TANNUS.
Procurador Regional Eleitoral, o Exmo. Dr. PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES.
Tomaram parte no julgamento, além do relator, os(as) Exmos(as). Senhores(as) Juízes: JULIANO
TANNUS (Revisor), MONIQUE MARCHIOLI LEITE, Des. DIVONCIR SCHREINER MARAN,
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA e DJAILSON D SOUZA.
OBSERVAÇÃO: Nos termos regimentais e de acordo com as disposições legais, após o relatório foi
(ram) proferida(s) sustentação(ões) oral(is) conforme a seguir discriminada(s): (1) em nome do(a)
(s) recorrente(s) ANDRÉ MASSUDA VEDOVATO, pelo(a) Advogado(a) JOSÉ VALERIANO DE
SOUZA FONTOURA (MS6277), a(s) qual(is) foi(ram) realizada(s) através de videoconferência (em
participação remota com acesso na plataforma do aplicativo ZOOM, conforme ID previamente
informado e constante da ata) em conformidade com a Resolução nº 679, de 23.3.2020, com
redação dada pela de nº 680, de 24.3.2020.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
Em Campo Grande, MS, aos 24 de novembro de 2020.

SECRETARIA
DE GESTÃO DE PESSOAS
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 249/2020 TRE/PRE/DG/GABDG
O DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo
artigo 22, inciso VI, da Resolução TRE/MS nº 170, de 18.12.97, Regimento Interno deste Tribunal,
e ainda,
Considerando o disposto nos artigos 14 e 15, inciso III, da Lei n.º 11.416/06, que instituem o
adicional de qualificação destinado aos servidores das carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário,
Considerando o disposto no artigo 6.º, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.380, de 08.05.2012, que
dispõe sobre o Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral,
Considerando o Processo SEI n.º 0007155-73.2020.6.12.8000,
RESOLVE:
Conceder à servidora Vivian Elene de Conti Barbosa, ocupante do cargo de Analista Judiciário,
Área Jurídica, o adicional de qualificação decorrente do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - em
Direito Eleitoral, no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) incidente sobre o vencimento
básico, com efeitos retroativos a 29 de setembro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Campo Grande, 18 de novembro de 2020.

COORDENADORIA DE PESSOAL
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 253/2020 TRE/PRE/DG/GABDG
O DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo
artigo 22, inciso XIV, da Resolução nº 170, de 18.12.97 - Regimento Interno deste Tribunal, e
tendo em vista o teor do Processo SEI n.º 0006955-88.2020.6.12.8025,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, a contar de 22 de setembro de 2020, a servidora requisitada CLAUDIA
APARECIDA DA ROCHA FRANÇA, da função comissionada de Chefe do Cartório, da 25ª Zona
Eleitoral de Eldorado/MS, nível retributivo FC-06, designando-a para exercer a função
comissionada de Assistente I, do Cartório da 25ª Zona Eleitoral de Eldorado/MS, nível retributivo
FC-01.
Art. 2. Dispensar, a contar de 22 de setembro de 2020, o servidor requisitado TIAGO MONTEIRO
DE AMORIN, da função comissionada de Assistente I, do Cartório da 25ª Zona Eleitoral de
Eldorado/MS, nível retributivo FC-01, designando-o para exercer a função comissionada de Chefe
do Cartório da 25ª Zona Eleitoral de Eldorado/MS, nível retributivo FC-06.
Art. 3º O início do exercício da função comissionada recairá no primeiro dia útil após o término do
impedimento, que não poderá exceder a trinta dias, caso os servidores estejam em licença ou
afastados por qualquer outro motivo legal na data de publicação deste ato.
Art. 4º As designações dos servidores ficarão condicionadas à apresentação ou assinatura,
também sob as penas da lei, de declaração de que permanecem inalteradas as informações
constantes das certidões e declarações inicialmente apresentadas ou assinadas, nos termos do
art. 4º da Portaria Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral n.º 328/2016.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Campo Grande, 25 de novembro de 2020.
Des. JOÃO MARIA LÓS
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 254/2020 TRE/PRE/DG/GABDG
O DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo
artigo 22, inciso VI, da Resolução TRE/MS nº 170, de 18.12.97, Regimento Interno deste Tribunal e
tendo em vista o teor do Processo SEI nº 0004382-17.2020.6.12.8045,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER, a pedido, a servidora VIVIANE DA SILVA PEDROZA, ocupante do cargo efetivo
de Analista Judiciário, Área Judiciária, deste Tribunal, lotada no Cartório da 45ª Zona Eleitoral,
sediada em Nioaque/MS, para a cidade de Campo Grande/MS, com fundamento no art. 36,
parágrafo único, inc. III, alínea 'a' da Lei n.º 8.112/90.
Art. 2º Conceder o período de trânsito de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de
remoção, com fulcro no artigo 18 da Lei nº. 8.112/90.
Art. 3º Dispensar a servidora VIVIANE DA SILVA PEDROZA, ocupante do cargo efetivo de Analista
Judiciário, Área Judiciária, da função comissionada de Chefe do Cartório da 45ª Zona Eleitoral de
Nioaque/MS, nível retributivo FC-06.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Campo Grande, 26 de novembro de 2020.
Des. JOÃO MARIA LÓS
Presidente

ZONAS ELEITORAIS
1ª ZONA ELEITORAL DE AMAMBAI
EDITAL Nº 35 - TRE/ZE001
O Senhor Ricardo da Mata Reis, excelentíssimo juiz da 1ª Zona Eleitoral de Amambai, Estado de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais etc.,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em conformidade
com o inciso I, artigo 44, da Resolução TSE n.° 23.604/2019, que, o partido político supracitado
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos referente aos exercícios de
2017, 2018 e 2019 facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Dado e
passado nesta cidade de Amambai/MS, aos vinte e três dias de novembro de 2020.
Ramona Pruença da Silva Rocha
Chefe de Cartório
Ato praticado por delegação/Portaria 6/2019

6ª ZONA ELEITORAL DE BATAGUASSU
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060045810.2020.6.12.0006
: 0600458-10.2020.6.12.0006 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO

ELEITORAL (ANAURILÂNDIA - MS)

RELATOR

: 006ª ZONA ELEITORAL DE BATAGUASSU MS

REPRESENTANTE : COLIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO E TRANSPARÊNCIA
ADVOGADO

: ELITON CARLOS RAMOS GOMES (16061/MS)

ADVOGADO

: IGOR DE MELO SOUSA (19143/MS)

REPRESENTADO : EDSON STEFANO TAKAZONO
ADVOGADO

: LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR (7536/MS)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE BATAGUASSU MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n.º 0600458-10.2020.6.12.0006
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO E TRANSPARÊNCIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ELITON CARLOS RAMOS GOMES - MS16061, IGOR DE
MELO SOUSA - MS19143
REPRESENTADO: EDSON STEFANO TAKAZONO
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR - MS7536
SENTENÇA
Trata-se

de

Ação

de

Investigação

Judicial

Eleitoral,

proposta

pela

COLIGAÇÃO

DESENVOLVIMENTO E TRANSPARÊNCIA em desfavor do candidato a prefeito de Anaurilândia
/MS, EDSON STEFANO TAKAZONO, ambos qualificados.
Relata a representante que em 06/11/2020, por ordem do Requerido, funcionários da Prefeitura
Municipal de Anaurilândia/MS, junto com a Primeira Dama, Sra. LUZIA TAKAZONO e a candidata
a vereadora Sra. SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS, teriam se deslocado ao Distrito Vila
Quebracho, onde realizaram atos de propaganda eleitoral irregular.
Declara que a Primeira Dama e a candidata a vereadora se reuniram no centro multiuso da Vila
Quebracho, em conjunto com outros funcionários públicos municipais ali presentes, no intento de
realizar um cadastro para a distribuição de moradias populares a serem construídas, o que seria
vedado pelo Art. 73 da Lei N.º 9.504/97, por ter a conduta sido realizada durante o período de
campanha eleitoral.
Argumenta que houve a ocorrência de captação de sufrágio com a alegada "distribuição" de bens
subvencionados pelo Poder Público, o que se mostraria vedado pelo Art. 41-A da Lei N.º 9.504/97.
Ao final, afirma que houve violação ao inciso IV, do Art. 73, da Lei Federal das Eleições, pugnando
pela aplicação das penalidades estabelecidas nos §§ 4º e 5º do mesmo diploma legal, além das
penas de cassação do registro/diploma previstas no Art. 41-A do mesmo ordenamento.
O representado foi citado, apresentando defesa onde alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa da
representante para propor a ação, no mérito aduz que sua esposa é secretária de assistência
social e que não houve distribuição de moradias, mas apenas um cadastro da população do distrito
da Vila Quebacho.

Afirma que o anúncio de futura construção de casas populares por intermédio de programas
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Afirma que o anúncio de futura construção de casas populares por intermédio de programas
disponibilizados à população, sem alusão ao candidato ou ao Poder Público, não caracteriza ilícito
eleitoral e que além deste cadastro serão realizados outros, de modo que não houve propaganda
irregular ou captação de sufrágio, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.
O MPE apresentou parecer manifestando-se pela improcedência da representação.
É o relatório.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
Preliminarmente, quanto a suposta ilegitimidade ativa da coligação, ora representante, verifica-se
que os argumentos lançados pelo representado não subsistem.
A procuração (ID 39043198) anexada à inicial, confirma a outorga de poderes para litigar em juízo
ao subscritores da petição inicial (ID 39043193), rechaçando a alegação de irregularidade na
representação processual.
Como se não bastasse isso, como bem delineado pelo MPE em seu parecer "Em que pese não
tenha sido juntado aos autos a ata da convenção, tampouco os documentos pessoais da suposta
representante, tais dados constam do DRAP, de fácil acesso mediante consulta na internet".
Diante desses argumentos, afasto a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, verifico que os fatos estão bem esclarecidos nos autos não havendo a
necessidade de produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento do feito.
Prefacialmente, cumpre esclarecer que a ação de investigação judicial eleitoral, está prevista no
art. 22, caput, da Lei-Complementar 64/90, que reza:
Art. 22: Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político
O Código Eleitoral trata do assunto nos seguintes termos:
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em
desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
Portanto, as normas legais acima transcritas visam garantir a isonomia entre os candidatos nos
pleitos eleitorais, impedindo que o governo de turno se utilize da máquina pública para beneficiar
aliados políticos nas eleições.
No caso dos autos, alega a representante que o atual Prefeito de Anaurilândia e candidato à
reeleição, Edson Stefano Takazono, abusou do poder político ao determinar que a Primeira Dama
e Secretária de Assistência Social, Luzia Takazono e a candidata a Vereadora Sebastiana
Rodrigues dos Santos, realizassem reunião com os moradores do Distrito Vila Quebracho, com o
intuito de iniciar um cadastramento para distribuição de casas populares, para o fim de realizar
propaganda eleitoral.
Ora, a legislação eleitoral não exige que no curso das eleições sejam interrompidos programas
sociais que visam beneficiar a população mais carente, o que obviamente seria um contrassenso.
Ademais, não há nos autos nem ao menos um indício de que a suposta reunião tenha sido
utilizada como palanque eleitoral para favorecer o representado.
Aliás, as declarações de Edilaine Pires Bacron e Caio Cesar Pereira Oliveira (ID's 39048101 e
39048102) não indicam que durante a reunião tenha havido qualquer menção ao representado ou
pedido de voto para ele.

Conforme se extrai dos referidos documentos os declarantes, no dia 06/11/2020, compareceram
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Conforme se extrai dos referidos documentos os declarantes, no dia 06/11/2020, compareceram
ao Centro de Múltiplo Uso no Distrito Vila Quebracho, onde se encontrava a Primeira Dama, e
realizaram o cadastramento, ocasião em que responderam algumas perguntas acerca do tempo
em que moravam no Município de Anaurilândia e apresentaram documentos pessoais.
Veja que os declarantes ainda afirmaram que cumprimentaram e conversaram com Luzia
Takazono, que em nenhum momento fez propaganda eleitoral em favor do representado.
Portanto, não se configurou qualquer violação a legislação eleitoral quando realizado o
cadastramento que deu causa a propositura da presente ação.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL INOMINADO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PROMESSA DE CONSTRUÇÃO DE
CASAS POPULARES REALIZADA PELA GESTÃO MUNICIPAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO COM O PLEITO DE 2012. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DAS ELEICÕES.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA DESCRITA NO ART. 73 DA LEI Nº 9504/1997.
CONJUNTO PROBATÓRIO DESPROVIDO DE ELEMENTOS CONTUNDENTES DA CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E DO ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRE-AL - RE: 28760 AL, Relator: IVAN VASCONCELOS BRITO
JUNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data de Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 167, Data 13/9/2013, Página 4) (grifei)
ELEIÇÕES 2008 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - SUPOSTA PRÁTICA
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO, DE CONDUTAS VEDADAS, DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO E DE AUTORIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO DA PREFACIAL
- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA APURAÇÃO DE SUPOSTAS
CONDUTAS VEDADAS, OCORRIDAS ANTES DO PLEITO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS
AS ELEIÇÕES - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO A ESTE ASPECTO DENÚNCIA DE COMPRA DE VOTOS BASEADA TÃO-SOMENTE EM DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS - AFASTAMENTO - ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER
CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DA
CANDIDATURA DOS RECORRIDOS E NA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
INDEVIDA - PROVAS INSUBSISTENTES - INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS ILEGAIS
RELATIVOS À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - EXISTÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A AÇÃO ADMINISTRATIVA -POTENCIALIDADE PARA
DESEQUILIBRAR O PLEITO NÃO DEMONSTRADA - CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO. (TRE-SC - RDJE: 1551 SC, Relator: CLÁUDIA LAMBERT DE FARIA, Data de
Julgamento: 05/05/2010, Data de Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 82, Data 12/05/2010,
Página 5) (grifei)
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2008. PRELIMINARES DE INÉPCIA
DA INICIAL, COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE
BENSEM TROCA DE VOTO E USO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DE
CANDIDATO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISTRIBUÍDO EM FACE DE PROGRAMA SOCIAL
DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. CONVÊNIO ENTRE A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PILAR PARAVIABILIZAÇÃO DO PSH. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A PRÁTICA DE
COMPRA DE VOTOS. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO EDESPROVIDO. 1. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e o Recurso Contra Expedição de Diploma são ações autônomas e
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CONHECIDO EDESPROVIDO. 1. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e o Recurso Contra Expedição de Diploma são ações autônomas e
com consequências e causa de pedir distintas, o que significa dizer que o trânsito emjulgado de
uma não se opõe a outra. 2. Os candidatos diplomados na Chefia do Poder Executivo são partes
legítimas para integrarem a presente relação processual na qualidade de recorridos. 3. Inexiste
provas do uso da máquina administrativa e de recursos do município em benefício da campanha
eleitoral dos recorridos, não havendo que se falar em abuso de poder político e econômico. 4.
Ainda que se pudesse vislumbrar algum ilícito nos fatos narrados, eles não teriam potencialidade
para interferir no equilíbrio da disputa eleitoral entre os candidatos. 5. Os elementos dos autos não
autorizam a afirmar que o material de construção tenha sido entregue em troca do voto em favor
dos recorridos, ao contrário, o acervo probatório demonstra que o Sr. José Petrúcio é beneficiário
de umprograma social impldo pelo Município de Pilar para a construção de casas populares. 6.
Para a configuração do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, deve ficar comprovado, de forma inconteste,
que houve o oferecimento de bem ou vantagem pessoal condicionado ao voto do eleitor, não
bastando a mera presunção. 7. Recurso desprovido. (TRE-AL - RE: 33 AL, Relator: FRANCISCO
MALAQUIAS DE ALMEIDA JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/05/2010, Data de Publicação:
DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 97, Data 01/06/2010, Página 06
/07) (grifei)
RECURSO ELEITORAL - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR FAMÍLIA BENEFICIADA POR PROJETO SOCIAL DE MORADIA POPULAR - NÃOCOMPROVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO ELEITORAL - ALEGADO ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE PARA DESEQUILIBRAR O PLEITO - NÃOCONFIGURAÇÃO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ART. 41-A DA LEI N. 9.504/1997 FALTA DE CONDICIONAMENTO ELEITORAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE IMPROCEDÊNCIA - DESPROVIMENTO. (TRE-SC - RDJE: 1595 SC, Relator: OSCAR JUVÊNCIO
BORGES NETO, Data de Julgamento: 24/02/2010, Data de Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo
36, Data 2/3/2010, Página 5) (grifei)
Posto isso, e pelo que mais consta dos autos, julgo improcedente a pretensão inicial, apreciando o
mérito da questão.
Incabível condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
BATAGUASSU, na data da assinatura eletrônica.
CEZAR FIDEL VOLPI
Juiz da 006ª ZONA ELEITORAL DE BATAGUASSU MS

8ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
PROCESSO SEI N.º 0008947-62.2020.6.12.8000
Decisão nº 13 / 2020 - TRE/ZE008
Interessado: João da Cruz Oliveira da Silva
Advogado: JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA - OAB/MS N.º 22.313
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA, candidato ao
cargo de vereador pelo município de Campo Grande/MS nas Eleições Municipais de 2020.
Aduz, em síntese, que no dia da Eleição Municipal, havida em 15/11/2020, durante os
procedimentos de apuração e totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral, houve notória
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divulgação de informações sobre invasão dos sistemas da Justiça Eleitoral por hackers, sendo este
o fato ensejador da paralisação ocorrida durante a apuração dos votos por "aproximadamente 4
horas".
Que muitos dos candidatos, antes da referida "paralisação", acessaram informações parciais dos
boletins de urnas divulgados pelo TSE, tomando conhecimento do quantitativo de votos que já
haviam recebido.
Que após "injustificada paralisação", com informações desencontradas e obscuras acerca do
ocorrido, foram constatadas discrepâncias entre as informações veiculadas antes e depois do
respectivo evento (paralisação), o que surpreendeu inúmeros candidatos, com as seguintes
constatações:
1. redução do número de votos que já tinham sido divulgados pelo TSE;
2. inexistência de voto de urna seção, em que o próprio candidato votou nele mesmo;
3. zero voto de 15 pessoas que votaram num parente em determinada seção eleitoral, além de
inúmeros outros casos que estão sendo divulgados nas redes sociais.
Alega que, apesar do investimento promovido pelo TSE em equipamentos tecnológicos para
viabilizar todos os procedimentos eleitorais e garantir uma apuração segura do resultado das
eleições, restou demonstrada a insegurança da urna eletrônica, a sua vulnerabilidade,
considerando que transferiu "votos indevidamente, zerando votos e comprometendo a
confiabilidade no processo de apuração".
Que promoveu pessoalmente os atos de sua campanha, em diferentes bairros de Campo Grande
/MS, bem como pediu votos pelas diferentes mídias sociais, inconformando-se com o resultado
obtido nas urnas, posto que empreendeu "esforço físico, financeiro e intelectual para lograr
resultado melhor".
Requer ao final que seja assegurado o direito de acesso a todos os boletins de urna do pleito
eleitoral de 2020, visando a conferência dos votos que lhe foram atribuídos, bem como a
possibilidade de copiá-los.
É o breve relato.
Nos termos do artigo 90 da Resolução TSE n.º 23.611/2019, compete ao presidente da mesa
receptora de votos, ao final dos trabalhos, a emissão das vias legais do boletim de urna da seção
eleitoral, sendo nesta oportunidade aplicável a obrigatoriedade de assinar todas as vias impressas
com os demais mesários componentes da respectiva seção, em conjunto com os fiscais dos
partidos políticos e das coligações que estiverem presentes ao ato.
Cumpridos os atos acima, deve também proceder à entrega das vias obrigatórias e demais vias
adicionais do boletim, assinadas, aos interessados dos partidos políticos, das coligações, da
imprensa e do Ministério Público, desde que requerido no momento do encerramento da votação.
Na forma da legislação vigente, os boletins de urnas são impressos em 5 (cinco) vias obrigatórias e
em até 5 (cinco) vias adicionais.
As vias impressas dos boletins de urna, imediatamente após a votação, foram fornecidas a todos
os presentes que efetuaram requerimento verbal aos presidentes das seções, não havendo
distinção entre partidos e coligações ou fiscais por eles apresentados para atuarem nos locais de
votação. Todos, desde que requerido, foram atendidos, posto que o resultado é público.
Em 2020 funcionaram 1.911 (um mil, novecentas e onze) seções em Campo Grande/MS. Sendo
impressas - obrigatoriamente - 9.555 vias de boletins de urnas somente na Capital. Não há na
Justiça Eleitoral adoção de "protocolos de entrega das vias dos boletins de urnas". Mesmo porque,
conforme já enfatizado, o referido documento é entregue para qualquer representante dos partidos,
coligações ou fiscais partidários que requeiram esta função imediatamente após o encerramento
da votação, não havendo necessidade de formalização documental, ou qualquer tipo de
requerimento por escrito perante a Junta Eleitoral para que o presidente de mesa forneça o
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requerimento por escrito perante a Junta Eleitoral para que o presidente de mesa forneça o
referido boletim a quem o tiver requerido.
Ademais, cumpre salientar que a Justiça Eleitoral disponibilizou link específico, qual seja:
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/divulga-desktop/boletim-de-urnas,

para

que

quaisquer

interessados possam consultar os boletins de urna por seção, que é o desejo pretendido pelo
solicitante nos presentes autos.
No referido link é possível averiguar quantitativo de eleitores que compareceram àquela seção
para votar, número de eleitores faltosos, votos totais, votos direcionados à legenda partidária,
votos anulados, votos branco, votos nulo, votos nominais, nome dos candidatos com votos e
quantitativo de votos por candidato, considerando inclusive o Partido Político pelo qual concorreu o
candidato.
Para maior segurança ainda, é possível até consultar o Código de Identificação de Carga da Urna,
o Código de Indentificação da Urna Eletrônica, com o respectivo resumo de correspondência para
conferência dos interessados, de forma a dar a maior publicidade aos atos que compõem todo o
processo eleitoral.
Deste norte, havendo meios legais e consolidados pela Justiça Eleitoral de averiguação dos
respectivos boletins de urna por seção eleitoral da capital, INDEFIRO a medida na forma como
pleiteada.
Publique-se. Intime-se.
Campo Grande, MS, na data da assinatura eletrônica.
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO SEI N.º 0008858-39.2020.6.12.8000
Decisão nº 12 / 2020 - TRE/ZE008
Interessado: Betânia Kelly Rodrigues da Silva
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por BETÂNIA KELLY RODRIGUES DA SILVA , candidata ao
cargo de vereadora pelo município de Campo Grande/MS nas Eleições Municipais de 2020.
Aduz, em síntese, que as urnas eletrônicas podem, em circunstâncias especiais, serem utilizadas
para produzir boletins de urna e mídias com resultados fraudulentos, porém aceitos pelo sistema
de totalização da Justiça Eleitoral, burlando os sistemas criados para garantir a segurança dos
resultados, como as tabelas de correspondências, criptografias e assinaturas digitais.
Frisa a relevância da coleta individual dos boletins de urnas impressos no instante em que são
emitidos, por este documento se prestar à verificação concreta do resultado expedido pela urna
eletrônica com aquele recepcionado pelo sistema de totalização dos resultados.
E, por fim, afirma que o que pretende é produzir prova documental de que o resultado publicado é
legítimo e originário da urna que o imprimiu, requerendo:
1. Apresentação do número de vias extras de boletins de urna que foram impressas imediatamente
após a votação e para quem foram entregues;
2. O número de vias destinadas aos partidos políticos e coligações que o requereram, com
comprovação de entrega;
3. Comprovação de assinatura dos presidentes das mesas receptoras de votos, na via entregue
aos fiscais dos partidos;
4. Por fim, aplicação das penalidades decorrentes das omissões acima citadas.
É o breve relato.
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No que concerne ao questionamento efetuado no item 1: (Apresentação do número de vias extras
de boletins de urna que foram impressas imediatamente após a votação e para quem foram
entregues):
Na forma da legislação vigente, os boletins de urnas são impressos em 5 (cinco) vias obrigatórias e
em até 5 (cinco) vias adicionais. E todas as vias não entregues no momento do encerramento da
votação, retornam à Junta Eleitoral para armazenamento junto com as demais vias emitidas pelas
urnas eletrônicas, como o relatório zerésima, boletim de justificativa, boletim de identificação dos
mesários, em conjunto com os demais documentos obrigatórios de entrega pelos presidentes de
seção.
As vias impressas dos boletins de urna, imediatamente após a votação, foram, portanto, fornecidas
a todos os presentes que efetuaram o respectivo requerimento verbal aos presidentes das seções,
não havendo neste momento distinção entre partidos e coligações ou fiscais por eles apresentados
para atuarem nos locais de votação. Todos, desde que requerido, são atendidos, posto que o
resultado é público.
Referente ao item 2: (O número de vias destinadas aos partidos políticos e coligações que o
requereram, com comprovação de entrega):
Em 2020 funcionaram 1.911 (um mil, novecentas e onze) seções em Campo Grande/MS. Sendo
impressas - obrigatoriamente - 9.555 vias de boletins de urnas somente na Capítal. Não há na
Justiça Eleitoral adoção de "protocolos de entrega das vias dos boletins de urnas", conforme
requerido pela postulante. Mesmo porque, conforme já enfatizado, o referido documento é
entregue para qualquer representante dos partidos, coligações ou fiscais partidários que requeiram
esta função imediatamente após o encerramento da votação, não havendo necessidade de
formalização documental, ou qualquer tipo de requerimento por escrito perante a Junta Eleitoral
para que o presidente de mesa forneça o referido boletim ao requerente.
Quanto ao item 3: (Comprovação de assinatura dos presidentes das mesas receptoras de votos,
na via entregue aos fiscais dos partidos):
Nos termos do artigo 90 da Resolução TSE n.º 23.611/2019, compete ao presidente da mesa
receptora de votos, ao final dos trabalhos, a emissão das vias legais do boletim de urna da seção
eleitoral, sendo nesta oportunidade aplicável a obrigatoriedade de assinar todas as vias impressas
com os demais mesários componentes da respectiva seção, em conjunto com os fiscais dos
partidos políticos e das coligações que estiverem presentes ao ato.
Cumpridos os atos acima, deve também proceder à entrega das vias obrigatórias e demais vias
adicionais do boletim, assinadas, aos interessados dos partidos políticos, das coligações, da
imprensa e do Ministério Público, desde que requerido no momento do encerramento da votação.
Portanto, todas as vias entregues a eventuais solicitantes que estivessem presentes na seção,
após o encerramento da votação, deveriam estar assinadas pelos presidentes das mesas, posto
que é providência presente na legislação eleitoral. Contudo, não há como o Juízo averiguar o
solicitado pela requerente nos presentes autos, posto que requer comprovação do Juízo de que as
vias entregues foram assinadas, ou seja, solicita constatação de assinaturas de boletins de urnas
que não estão sob a posse do Cartório Eleitoral para averiguação.
Ademais, cumpre salientar que a Justiça Eleitoral disponibilizou link específico, qual seja:
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/divulga-desktop/boletim-de-urnas,

para

que

quaisquer

interessados possam consultar os boletins de urna por seção, que é o desejo pretendido pela
solicitante nos presentes autos.
No referido link é possível averiguar quantitativo de eleitores que compareceram àquela seção
para votar, número de eleitores faltosos, votos totais, votos direcionados à legenda partidária,
votos anulados, votos branco, votos nulo, votos nominais, nome dos candidatos com votos e
quantitativo de votos por candidato, considerando inclusive o Partido Político pelo qual concorre o
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digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/

Ano 2020 - n. 2612

Campo Grande, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

19

quantitativo de votos por candidato, considerando inclusive o Partido Político pelo qual concorre o
(a) candidato(a).
Para maior segurança ainda, é possível até consultar o Código de Identificação de Carga da Urna,
o Código de Indentificação da Urna Eletrônica, com o respectivo resumo de correspondência para
conferência dos interessados, de forma a dar a maior publicidade aos atos que compõem todo o
processo eleitoral.
Deste norte, havendo meios legais e consolidados pela Justiça Eleitoral de averiguação dos
respectivos boletins de urna por seção eleitoral da capital, INDEFIRO a medida na forma como
pleiteada.
Proceda-se à intimação da parte, mediante mensagem instantânea ou, na ausência deste,
mediante mensagem eletrônica, respeitando-se as informações declaradas pela requerente no
sistema de candidaturas.
Publique-se.
Campo Grande, MS, na data da assinatura eletrônica.
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO SEI N.º 0008925-04.2020.6.12.8000
Decisão nº 11 / 2020 - TRE/ZE008
Interessado: Ivandro Corrêa Fonseca
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por IVANDRO CORRÊA FONSECA, candidato ao cargo de
vereador pelo município de Campo Grande/MS nas Eleições Municipais de 2020.
Aduz, em síntese, que as urnas eletrônicas podem, em circunstâncias especiais, serem utilizadas
para produzir boletins de urna e mídias com resultados fraudulentos, porém aceitos pelo sistema
de totalização da Justiça Eleitoral, burlando os sistemas criados para garantir a segurança dos
resultados, como as tabelas de correspondências, criptografias e assinaturas digitais.
Frisa a relevância da coleta individual dos boletins de urnas impressos no instante em que são
emitidos, por este documento se prestar à verificação concreta do resultado expedido pela urna
eletrônica com aquele recepcionado pelo sistema de totalização dos resultados.
E, por fim, afirma que o que pretende é produzir prova documental de que o resultado publicado é
legítimo e originário da urna que o imprimiu, requerendo:
1. Apresentação do número de vias extras de boletins de urna que foram impressas imediatamente
após a votação e para quem foram entregues;
2. O número de vias destinadas aos partidos políticos e coligações que o requereram, com
comprovação de entrega;
3. Comprovação de assinatura dos presidentes das mesas receptoras de votos, na via entregue
aos fiscais dos partidos;
4. Por fim, aplicação das penalidades decorrentes das omissões acima citadas.
É o breve relato.
No que concerne ao questionamento efetuado no item 1: (Apresentação do número de vias extras
de boletins de urna que foram impressas imediatamente após a votação e para quem foram
entregues):
Na forma da legislação vigente, os boletins de urnas são impressos em 5 (cinco) vias obrigatórias e
em até 5 (cinco) vias adicionais. E todas as vias não entregues no momento do encerramento da
votação, retornam à Junta Eleitoral para armazenamento junto com as demais vias emitidas pelas

urnas eletrônicas, como o relatório zerésima, boletim de justificativa, boletim de identificação dos
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urnas eletrônicas, como o relatório zerésima, boletim de justificativa, boletim de identificação dos
mesários, em conjunto com os demais documentos obrigatórios de entrega pelos presidentes de
seção.
As vias impressas dos boletins de urna, imediatamente após a votação, foram, portanto, fornecidas
a todos os presentes que efetuaram o respectivo requerimento verbal aos presidentes das seções,
não havendo neste momento distinção entre partidos e coligações ou fiscais por eles apresentados
para atuarem nos locais de votação. Todos, desde que requerido, são atendidos, posto que o
resultado é público.
Referente ao item 2: (O número de vias destinadas aos partidos políticos e coligações que o
requereram, com comprovação de entrega):
Em 2020 funcionaram 1.911 (um mil, novecentas e onze) seções em Campo Grande/MS. Sendo
impressas - obrigatoriamente - 9.555 vias de boletins de urnas somente na Capítal. Não há na
Justiça Eleitoral adoção de "protocolos de entrega das vias dos boletins de urnas", conforme
requerido pelo postulante. Mesmo porque, conforme já enfatizado, o referido documento é
entregue para qualquer representante dos partidos, coligações ou fiscais partidários que requeiram
esta função imediatamente após o encerramento da votação, não havendo necessidade de
formalização documental, ou qualquer tipo de requerimento por escrito perante a Junta Eleitoral
para que o presidente de mesa forneça o referido boletim ao requerente.
Quanto ao item 3: (Comprovação de assinatura dos presidentes das mesas receptoras de votos,
na via entregue aos fiscais dos partidos):
Nos termos do artigo 90 da Resolução TSE n.º 23.611/2019, compete ao presidente da mesa
receptora de votos, ao final dos trabalhos, a emissão das vias legais do boletim de urna da seção
eleitoral, sendo nesta oportunidade aplicável a obrigatoriedade de assinar todas as vias impressas
com os demais mesários componentes da respectiva seção, em conjunto com os fiscais dos
partidos políticos e das coligações que estiverem presentes ao ato.
Cumpridos os atos acima, deve também proceder à entrega das vias obrigatórias e demais vias
adicionais do boletim, assinadas, aos interessados dos partidos políticos, das coligações, da
imprensa e do Ministério Público, desde que requerido no momento do encerramento da votação.
Portanto, todas as vias entregues a eventuais solicitantes que estivessem presentes na seção,
após o encerramento da votação, deveriam estar assinadas pelos presidentes das mesas, posto
que é providência presente na legislação eleitoral. Contudo, não há como o Juízo averiguar o
solicitado pelo requerente nos presentes autos, posto que requer comprovação do Juízo de que as
vias entregues foram assinadas, ou seja, solicita constatação de assinaturas de boletins de urnas
que não estão sob a posse do Cartório Eleitoral para averiguação.
Ademais, cumpre salientar que a Justiça Eleitoral disponibilizou link específico, qual seja:
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/divulga-desktop/boletim-de-urnas,

para

que

quaisquer

interessados possam consultar os boletins de urna por seção, que é o desejo pretendido pelo
solicitante nos presentes autos.
No referido link é possível averiguar quantitativo de eleitores que compareceram àquela seção
para votar, número de eleitores faltosos, votos totais, votos direcionados à legenda partidária,
votos anulados, votos branco, votos nulo, votos nominais, nome dos candidatos com votos e
quantitativo de votos por candidato, considerando inclusive o Partido Político pelo qual concorre o
candidato.
Para maior segurança ainda, é possível até consultar o Código de Identificação de Carga da Urna,
o Código de Indentificação da Urna Eletrônica, com o respectivo resumo de correspondência para
conferência dos interessados, de forma a dar a maior publicidade aos atos que compõem todo o
processo eleitoral.
Deste norte, havendo meios legais e consolidados pela Justiça Eleitoral de averiguação dos
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Deste norte, havendo meios legais e consolidados pela Justiça Eleitoral de averiguação dos
respectivos boletins de urna por seção eleitoral da capital, INDEFIRO a medida na forma como
pleiteada.
Proceda-se à intimação da parte, mediante mensagem instantânea ou, na ausência deste,
mediante mensagem eletrônica, respeitando-se as informações declaradas pelo requerente no
sistema de candidaturas.
Publique-se.
Campo Grande, MS, na data da assinatura eletrônica.
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral

11ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO(11530) Nº 0600049-19.2020.6.12.0011
PROCESSO
RELATOR

: 0600049-19.2020.6.12.0011 APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (NOVA ALVORADA DO
SUL - MS)
: 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS

INTERESSADO : JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0600049-19.2020.6.12.0011 - NOVA ALVORADA DO SUL/MS
INTERESSADO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS
Juiz(a): Dr(a). MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA
EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO E DIPLOMAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS - ELEIÇÕES 2020
MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA, EXMA. JUÍZA ELEITORAL DA 11ª ZE/MS NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 215 DO CÓDIGO ELEITORAL,
TORNA PÚBLICO aos que deste Edital tomarem conhecimento a diplomação de eleitos de NOVA
ALVORADA DO SUL/MS, consoante a proclamação do resultado do pleito de 15 de novembro de
2020, nos termos dos artigos 214 e 215 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.611/2020:
I - CARGO PREFEITO E VICE PREFEITO
Coligação Partidária: MUDAR É PRECISO (REPUBLICANOS-10/PTB-14/PSL-17/DEM-25)
JOSE PAULO PALEARI e RICARDO ALEXSANDRO ALVES DA SILVA
II - CARGO VEREADOR ELEITO E 1º SUPLENTE:
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES/PT(13)
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
1º Suplente : EMERSON CAVALCANTE DA COSTA
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO/MDB(15)
SIDCLEY BRASIL DA SILVA
EDIR ALVES MESQUITA
1º Suplente: IZIDORO MOREIRA DE OLIVEIRA
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Partido: REPUBLICANOS(10)
IRIS GABRIELA SANTOS DA SILVA
ROBER MAURO OJEDA
1º Suplente : HELIO CESAR DA SILVA
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA/PDT(12)
ROGERIO CASAROTTO
ISRAEL GOMES DE SOUSA
1º Suplente : VALDINEI GONÇALVES NEGREIRO
Partido: DEMOCRATAS/DEM(25)
RENILSON CEZAR DA SILVA
ANDREA FERNANDES FIM MORAIS
1º Suplente: ROSANA ALVES PINHEIRO
Partido: PATRIOTA(51)
RONALDO ISRAEL DE CAMARGO DA SILVA
1º Suplente: LUCIANO OSÓRIO FERREIRA
Partido: PROGRESSISTAS/PP(11)
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
1º Suplente: RODRIGO ORTEGA CARDINAY
Em razão do cenário causado pela pandemia da COVID-19, fica dispensada a solenidade de
Diplomação dos Eleitos nas Eleições 2020.
Os diplomas serão entregues no Posto de Atendimento ao Eleitor(PAE) de Nova Alvorada do Sul
/MS, na data de 16 de dezembro de 2020, das 12:00 às 19:00, mediante agendamento de horário,
por meio telefônico, com o cartório eleitoral, no número 3452-7144, conforme disponibilidade,
visando evitar aglomerações, facultado ao candidato eleito receber referido documento por
procuração, a qual deverá ser apresentada ao cartório com prazo de 48(quarenta e oito horas) de
antecedência à data designada, mediante envio ao e-mail: ze11@tre-ms.jus.br.
Nos temos do artigo 1º, § 1º, VII da Emenda Constitucional 107/2020, todos candidatos e partidos
deverão, até 15 de dezembro de 2020, encaminhar à Justiça Eleitoral as prestações de contas de
campanha de 2020. Fica condicionada a expedição do diploma ao eleito (e 1º Suplente de cada
Partido) à apresentação da citada prestação de contas pelo SPCE e validada(entrega da mídia) no
cartório, além da comprovação de que esteja em dia com o serviço militar, em caso de sexo
masculino até 45 anos.
As informações e comprovações deverão ser peticionadas e informadas nos Autos PJE 060004919.2020.6.12.0011, até a data da entrega do diploma.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou a Senhora Juíza
Eleitoral a publicação do presente Edital no DJEMS e encaminhamento de cópia, pelo Sistema
COMUNICA, aos Partidos e Candidatos Eleitos e Suplentes(1º Suplente de cada Partido) .
Dado e passado nesta cidade de Rio Brilhante, aos 26(vinte e seis) dias do mês novembro de
2020. Eu,____, Otair de Oliveira Alves, Chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA
Juíza da 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS

APURAÇÃO DE ELEIÇÃO(11530) Nº 0600048-34.2020.6.12.0011
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: 0600048-34.2020.6.12.0011 APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (RIO BRILHANTE MS)
: 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS

INTERESSADO : JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0600048-34.2020.6.12.0011 - RIO BRILHANTE/MS
INTERESSADO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS
Juiz(a): Dr(a). MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA
EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO E DIPLOMAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS - ELEIÇÕES 2020
MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA, EXMA. JUÍZA ELEITORAL DA 11ª ZE/MS NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 215 DO CÓDIGO ELEITORAL,
TORNA PÚBLICO aos que deste Edital tomarem conhecimento a diplomação de eleitos de RIO
BRILHANTE/MS, consoante a proclamação do resultado do pleito de 15 de novembro de 2020,
nos termos dos artigos 214 e 215 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.611/2020:
I - CARGO PREFEITO E VICE PREFEITO
Coligação Partidária: JUNTOS POR UMA RIO BRILHANTE MELHOR (MDB-15/PL-22)
LUCAS CENTENARO FORONI e JURACI APARECIDA DE SOUZA SILVA
II - CARGO VEREADOR ELEITO E 1º SUPLENTE:
Partido: DEMOCRATAS/DEM(25)
JOSE DE FREITAS NETO
JOSE MARIA CAETANO DE SOUSA
ADAO EVANDRO PEREIRA LEITE
1º Suplente : ILIE MARTINS VIDAL
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA/PSDB(45)
SERGIO LOPES DA SILVA
RODRIGO MARTINS LABOISSIER RAMOS
OLIMAR GAMARRA DO AMARAL
1º Suplente: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
Partido: PARTIDO SOCIAL LIBERAL/PSL(17)
VENIZELOS PAPACOSTA NETO
1º Suplente : MANOEL FERREIRA DE MORAIS
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO/PSD(55)
ADAILTON MENDES DE LIMA
ROSIANE DE OLIVEIRA BATISTA
1º Suplente: JONI DE ANDRADE MACHADO
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO/MDB(15)
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JUAREZ ALVES ROZA
PAULO CESAR ALVES
1º Suplente: AZER NEVES DA CUNHA FILHO
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO/PSB(40)
WANDRESSA FREITAS BARBOSA
1º Suplente: LAURO APARECIDO ROSA DE SOUZA
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/PTB(14)
CARLOS ROBERTO SEGATTO
1º Suplente: ELENIR ESCOBAR DO NASCIMENTO
Em razão do cenário causado pela pandemia da COVID-19, fica dispensada a solenidade de
Diplomação dos Eleitos nas Eleições 2020.
Os diplomas serão entregues na data de 17 de dezembro de 2020, das 12:00 às 19:00, mediante
agendamento de horário, por meio telefônico, com o cartório eleitoral, no número 3452-7144,
conforme disponibilidade, visando evitar aglomerações, facultado ao candidato eleito receber
referido documento por procuração, a qual deverá ser apresentada ao cartório com prazo de 48
(quarenta e oito horas) de antecedência à data designada, mediante envio ao e-mail: ze11@tre-ms.
jus.br.
Nos temos do artigo 1º, § 1º, VII da Emenda Constitucional 107/2020, todos candidatos e partidos
deverão, até 15 de dezembro de 2020, encaminhar à Justiça Eleitoral as prestações de contas de
campanha de 2020.
Fica condicionada a expedição do diploma ao eleito (e 1º Suplente de cada Partido) à
apresentação da citada prestação de contas pelo SPCE e validada(entrega da mídia) no cartório,
além da comprovação de que esteja em dia com o serviço militar, em caso de sexo masculino até
45 anos.
As informações e comprovações deverão ser peticionadas e informadas nos Autos PJE 060004834.2020.6.12.0011, até a data da entrega do diploma.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou a Senhora Juíza
Eleitoral a publicação do presente Edital no DJEMS e encaminhamento de cópia, pelo Sistema
COMUNICA, aos Partidos e Candidatos Eleitos e Suplentes(1º Suplente de cada Partido) .
Dado e passado nesta cidade de Rio Brilhante, aos 26(vinte e seis) dias do mês novembro de
2020. Eu,____, Otair de Oliveira Alves, Chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA
Juíza da 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRILHANTE MS

28ª ZONA ELEITORAL DE CAARAPÓ
EDITAL 71 - TRE/ZE028
O Excelentíssimo Senhor Pedro Henrique Freitas de Paula, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 146 da Resolução TSE nº
23.372/11.
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, que, consoante a proclamação do
resultado do pleito de 15 de novembro de 2020 no município de JUTI/MS, divulga a relação dos
candidatos eleitos e respectivos suplentes:
Cargo: Prefeito
GILSON MARCOS DA CRUZ
Cargo: Vice-Prefeito
ISABEL CRISTINA RODRIGUES MORAIS
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ISABEL CRISTINA RODRIGUES MORAIS
Cargo: Vereador
CARLOS ANTONIO TOMAZELI (PSD)
DEUNIZAR DA SILVA DIAS (PTB)
EDIMAURO DA CRUZ LIBERT (PSD)
ELICIO ROCHA FILHO (PP)
JOSE CARLOS COELHO DA SILVA (PSDB)
LUZIA APARECIDA ARAUJO ROCHA (PSD)
NELSON GONÇALVES RODRIGUES (PP)
SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE (PSDB)
VANDO ADÃO CLAUDINO (PSDB)
Suplentes de Vereador:
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB):
1º - MARILZA RODRIGUES - 148 votos
2º - JANISLEI ALVES DE SOUZA - 140 votos
3º - ALBERTO DIAS DE CLAUS - 124 votos
Partido Trabalhadores Brasileiro (PTB)
1º - ROGÉRIO DIAS DA SILVA - 142 votos
2º - KELY APARECIDA MARTINS DA COSTA - 68 votos
3º - ROGER LUZ ASSUMPÇÄO - 58 votos
Progressistas - PP
1º - JURANDIR VIEIRA DA COSTA - 57 votos
2º - MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA - 54 votos
3º - VALDINEIA MARIA GARCIA - 43 votos
Partido Social Democrático - PSD
1º - LUCIANA APARECIDA PINHEIRO - 108 votos
2º - RUBENILSON COELHO DE CARVALHO - 60 votos
3º - SANTA INÊS PADILHA - 34 votos
FAZ SABER, também, aos interessados, que, na sede desta Zona Eleitoral, situada em CaarapóMS na Av. D. Pedro II, 212, Centro, entre 12h00m e 18h40m, do dia 17 de dezembro de 2020, será
realizada a entrega, mediante agendamento prévio, dos diplomas dos mencionados candidatos
eleitos e suplentes.
Por força no disposto no art. 210 do Decreto n. 57.654/1966, a entrega dos diplomas aos
candidatos que se enquadram na exigência de comprovação de quitação militar ficará
condicionada à apresentação prévia do referido documento ao Cartório Eleitoral.
Os candidatos deverão ainda ter apresentado o arquivo da prestação de contas final de campanha
no prazo previsto no art. 5º, inciso I, da Resolução n.º 714/2020 do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz
Eleitoral expedir o presente Edital, que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta
cidade, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de 2020.
PEDRO HENRIQUE FREITAS DE PAULA
Juiz da 28ª Zona Eleitoral

EDITAL 70 - TRE/ZE028
O Excelentíssimo Senhor Pedro Henrique Freitas de Paula, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o art. 146 da Resolução TSE nº
23.372/11.
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, que, consoante a proclamação do
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TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, que, consoante a proclamação do
resultado do pleito de 15 de novembro de 2020 no municpio de Caarapó-MS, divulga a relação dos
candidatos eleitos e respectivos suplentes:
Cargo: Prefeito
ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO
Cargo: Vice-Prefeito
LEONIDAS IGNACIO MORENO
Cargo: Vereador
ALDECIR ROBERTO FERNANDES (PDT)
APARECIDO DOS SANTOS (PSDB)
CLENILSON FRANCISCO DA SILVA (PSDB)
EDSON MONTANHERE BARATELLA (PT)
GILBERTO SEGÓVIA DA SILVA (PSDB)
ISVAM ASSIS ARAUJO (PSD)
LUIZ CARLOS BAENA FERNANDES (PSDB)
LUIZ DE ALMEIDA MIRANDA (PSDB)
MARINALVA DE SOUZA FARIAS DA COSTA (PSDB)
ODIRLEI LUIZ LONGO (PSDB)
WENDERSON WILLIAN DOS REIS FERREIRA (PSD)
Suplentes de Vereador:
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB):
1º - MANOELITO FELIX DE OLIVEIRA - 543 votos
2º - GILSON JOSÉ DA SILVA - 528 votos
3º - MANOEL BATISTA DE SOUZA - 514 votos
Partido dos Trabalhadores (PT)
1º - LIDIO CAVANHA RAMIRES - 267 votos
2º - ELIZABETE FERNANDES - 119 votos
3º - JOÃO MANOEL - 84 votos
Partido Democrático Trabalhista - PDT
1º - ANTONIO DE LIMA - 410 votos
2º - VALDENOR MARCOLINO DA SILVA - 274 votos
3º - CASSIO DE SOUZA - 264 votos
Partido Social Democrático - PSD
NILTON DE SOUZA MARQUES - 219 votos
ADEILDO DE OLIVEIRA - 214 votos
GERALDINA ORTEGA LUGO - 158 votos
FAZ SABER, também, aos interessados, que, na sede desta Zona Eleitoral, situada em CaarapóMS na Av. D. Pedro II, 212, Centro, entre 12h00m e 18h40m, do dia 17 de dezembro de 2020, será
realizada a entrega, mediante agendamento prévio, dos diplomas dos mencionados candidatos
eleitos e suplentes.
Por força no disposto no art. 210 do Decreto n. 57.654/1966, a entrega dos diplomas aos
candidatos que se enquadram na exigência de comprovação de quitação militar ficará
condicionada à apresentação prévia do referido documento ao Cartório Eleitoral.
Os candidatos deverão ainda ter apresentado o arquivo da prestação de contas final de campanha
no prazo previsto no art. 5º, inciso I, da Resolução n.º 714/2020 do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul.

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz
Eleitoral expedir o presente Edital, que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta
cidade, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de 2020.
PEDRO HENRIQUE FREITAS DE PAULA
Juiz da 28ª Zona Eleitoral

32ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060040111.2020.6.12.0032
PROCESSO
RELATOR

: 0600401-11.2020.6.12.0032 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (RIBAS DO RIO PARDO - MS)
: 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 NILSON PEREIRA DE GOIS PREFEITO
ADVOGADO

: JOSE BERNARDO ACOSTA GURVITZ (24545/MS)

REPRESENTADO : JOSE DOMINGUES RAMOS
ADVOGADO

: BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA (15471/MS)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TERCEIRO
INTERESSADO

: ELEICAO 2020 NILSON PEREIRA DE GOIS PREFEITO

JUSTIÇA ELEITORAL
032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600401-11.2020.6.12.0032 / 032ª
ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 NILSON PEREIRA DE GOIS PREFEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE BERNARDO ACOSTA GURVITZ - MS24545
REPRESENTADO: JOSE DOMINGUES RAMOS
Advogado do(a) REPRESENTADO: BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS15471
DESPACHO
Vistos etc.
Deixo para analisar as preliminares suscitadas pelo representado por ocasião da sentença.
Designo audiência de instrução, para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, a se realizar
no dia 13.01.2021, às 13:30 horas.
Em razão da ausência de estrutura, o ato será realizado nas dependências do Fórum da Comarca
de Ribas do Rio Pardo, MS.
Ressalto que as testemunhas devem comparecer ao ato independente de intimação, inclusive as
residentes fora desta Zona Eleitoral, nos termo do art. 22, inc. V, da Lei Complementar n.º 64/90.
Intimem-se as partes e o Ministério Público Eleitoral deste despacho, bem como para
comparecerem ao ato.
Cumpra-se.
Às providências.
Ribas do Rio Pardo, MS, 27 de novembro de 2020.
Idail De Toni Filho
Juiz Eleitoral
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060039334.2020.6.12.0032
: 0600393-34.2020.6.12.0032 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO

ELEITORAL (RIBAS DO RIO PARDO - MS)

RELATOR

: 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 JOSE DOMINGUES RAMOS PREFEITO
ADVOGADO

: BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA (15471/MS)

REPRESENTADO : JOAO ALFREDO DANIEZE
ADVOGADO

: GUILHERME ALMEIDA TABOSA (17880/MS)

REPRESENTADO : JOSE DE SOUZA 31252800878
REPRESENTADO : KLEBER RODRIGUES DE SOUZA
FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

JUSTIÇA ELEITORAL
032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600393-34.2020.6.12.0032 / 032ª
ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 JOSE DOMINGUES RAMOS PREFEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS15471
REPRESENTADO: JOAO ALFREDO DANIEZE, JOSE DE SOUZA 31252800878, KLEBER
RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME ALMEIDA TABOSA - MS17880
DESPACHO
Vistos etc.
Deixo para analisar as preliminares suscitadas pelos representados por ocasião da sentença, eis
que na sua grande maioria se confundem com o mérito do presente feito.
Designo audiência de instrução, para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, a se realizar
no dia 12.01.2021, às 13:30 horas.
Em razão da ausência de estrutura, o ato será realizado nas dependências do Fórum da Comarca
de Ribas do Rio Pardo, MS.
Ressalto que as testemunhas devem comparecer ao ato independente de intimação, inclusive as
residentes fora desta Zona Eleitoral, nos termo do art. 22, inc. V, da Lei Complementar n.º 64/90.
Intimem-se as partes e o Ministério Público Eleitoral deste despacho, bem como para
comparecerem ao ato.
Cumpra-se.
Às providências.
Ribas do Rio Pardo, MS, 27 de novembro de 2020.
Idail De Toni Filho
Juiz Eleitoral

APURAÇÃO DE ELEIÇÃO(11530) Nº 0600049-53.2020.6.12.0032
PROCESSO
RELATOR

: 0600049-53.2020.6.12.0032 APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (RIBAS DO RIO
PARDO - MS)
: 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
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INTERESSADO : JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0600049-53.2020.6.12.0032
INTERESSADO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS
Juiz(a): Dr(a). IDAIL DE TONI FILHO
ATA DE PROCLAMAÇÃO DE ELEITOS (ELEIÇÕES 2020)
Aos vinte e três (23) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte (2020), às nove (09) horas,
foi constatado que a serventia cartorária afixou no átrio do Cartório a Ata Geral da Eleição bem
como o relatório Resultado da Totalização (art. 186, do Código Eleitoral), pelo prazo de três (3)
dias para exame dos partidos políticos e das coligações interessadas. Foi verificado o decurso "in
albis" do prazo previsto (art. 203, §2º, da Resolução TSE nº 23.611/2019) para os partidos políticos
e a coligações apresentarem reclamações quanto à apuração e à totalização do votos pertinente
ao pleito eleitoral em questão, no dia vinte e um (21) do mês de novembro (11) do ano de dois mil
e vinte (2020). Assim esta Junta Eleitoral proclama como eleitos os candidatos seguintes:
- Cargo Prefeito / Vice-Prefeito / Votos computados:
50 - JOAO ALFREDO DANIEZE / GUIOMAR SOARES DOS SANTOS / 3.469 (três mil
quatrocentos e sessenta e nove).
- Cargo Vereador / Votos computados:
55055 - ÁLVARO ANDRADE DOS SANTOS, 290;
45678 - ANDERSON ARRY JANUÁRIO GUIMARÃES, 268;
20555 - SIDINEI FONTEBASSE FERREIRA, 265;
20234 - ATAÍDE FELICIANO DA SILVA, 263;
45123 - TIAGO GOMES DE OLIVEIRA, 261;
25789 - EDERVANIA DOS SANTOS MALTA BRUSCHI, 259;
25123 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 217;
50122 - ROZENIR PEREIRA, 212;
5114789 - ISAC BERNARDO DE ARAÚJO, 201;
15000 - LUIZ ANTÔNIO FERNANDES RIBEIRO, 181; e
77111 - TANIA MARIA FERREIRA DIAS, 167.
Ficou estabelecido que a entrega dos diplomas ao eleitos (diplomação) será realizada,
individualmente, nas dependências do Cartório Eleitoral, mediante prévio agendamento de horário
a ser promovido pela serventia cartorária, nos dias dezesseis (16) e (17) dezessete de dezembro
(12) do ano de dois mil e vinte (2020), em face da necessidade de adoção de medidas de
prevenção à disseminação e à contaminação do COVID-19. Nada mais havendo para deliberação,
os trabalhos foram encerrados às dez (10) horas. Por oportuno, foi determinado pelo Presidente da
Junta Eleitoral que a serventia cartorária promova a publicação desta ata.
Dr(a). IDAIL DE TONI FILHO
Juiz(a) da 032ª ZONA ELEITORAL DE RIBAS DO RIO PARDO MS

36ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600020-88.2020.6.12.0036
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PROCESSO

: 0600020-88.2020.6.12.0036 PETIÇÃO CÍVEL (CAMPO GRANDE - MS)

RELATOR

: 036ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

REQUERIDO

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

REQUERIDO

: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3ª REGIÃO

REQUERENTE

: ADRIANA LARREIA XIMENES

ADVOGADO

: ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (19801/O/MT)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS
Autos n.º 0600020-88.2020.6.12.0036
REQUERENTE: ADRIANA LARREIA XIMENES
Advogado do(a) REQUERENTE: ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - MT19801/O
REQUERIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL,
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3ª REGIÃO
Vistos e examinados os presentes autos de Ação Declaratória de Nulidade Insanável c/c Tutela
Antecipada sob o n.° 0600020-88.2020.6.12.0036, etc.
Adriana Larreia Ximines, brasileira, portadora do documento de identificação RG n° 941743 SSP
/MS e inscrita no CPF/MF sob o n° 931.359.041-72, residente nesta Capital na Rua Treze de
Junho, n° 2614, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Insanável c/c Tutela Antecipada em face
do Ministério Público Eleitoral e da União (Fazenda Nacional).
Pretende que seja reconhecida a nulidade insanável do Processo RP n. 67-19.2017.6.12.0036,
justificando que:
1. A citação da requerente nessa ação é nula.
2. Não foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3. A doação realizada obedecia aos limites legais, não podendo ser considerada doação acima do
limite legal.
Postulou pela antecipação de tutela para que a União suspenda a exigibilidade do crédito inscrito
em dívida ativa, oriundo da multa aplicada na Representação Eleitoral n° 67-19.2017.6.12.0036
Requer a procedência da ação com declaração da nulidade absoluta insanável da referida decisão,
tornando definitiva a antecipação da tutela, determinando à procuradoria da Fazenda Nacional que
anule a multa eleitoral n. 106/2018, inscrita sob o n. 13.6.18.007144-89, com a baixa da dívida
ativa.
No mais, requereu a citação dos réus e protestou pela produção de provas.
Por meio da decisão (ID 2683259), foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo
autor na inicial.
O autor impetrou embargos de declaração (ID 3031114), julgado improcedente (Decisão ID
327398).
Citados em 29/07/2020, os réus Ministério Público Eleitoral e Fazenda Nacional apresentaram
contestação (ID 3110117 e 328757, respectivamente).
O Ministério Público Eleitoral sustenta, preliminarmente, que a via escolhida pela requerente é
inadequada para a apreciação dos pedidos, tendo em vista que não foi cabalmente comprovado
defeito ou nulidade da citação da representada nos autos da Representação Eleitoral n. 6719.2017.6.12.0036, seja porque os documentos anexados à inicial não fazem prova do alegado,
seja pela fé pública que possui a certidão do Oficial de Justiça que procedeu o ato citatório.
Apesar de o Ministério Público Eleitoral aduzir que "a análise de mérito é radicalmente vedada em
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Apesar de o Ministério Público Eleitoral aduzir que "a análise de mérito é radicalmente vedada em
ações desta natureza", em razão do princípio da eventualidade, afirma que não houve ausência de
defesa tendo em vista que o ônus da impugnação especificada não se aplica à Defensoria Pública
e que tal órgão não está obrigado a recorrer de toda sentença condenatória.
Não se manifestou quanto à alegada regularidade do valor doado.
Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e não provimento da
ação declaratória de nulidade, protestando pela produção de prova por todos os meios de prova
admitidos em direito.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (Documento ID 3283757), ratificando o teor da contestação
emanada pelo Ministério Público Eleitoral, requereu a improcedência dos pedidos, condenação aos
ônus da sucumbência e julgamento antecipado do mérito, sem a necessidade de produção de
novas provas.
A requerente peticionou (Documento ID 3892841) pela reconsideração da decisão que indeferiu a
tutela antecipada, utilizando como argumentos idênticos argumentos fáticos e jurídicos também
apresentados na Petição Inicial e nos Embargos de Declaração, sendo que, como todos eles já
foram apreciados e julgados, tal pedido foi indeferido (Documento ID n. 3899895).
Ainda sem ter sido intimada para réplica das contestações, nos termos do art. 350 do CPC/2015, a
requerente apresentou-a (Documento ID 4720981), sendo que a tenho como tempestiva nos
termos do §4º, art. 218 do CPC/2015.
Em réplica, rechaçou a preliminar de inadequação da via eleita para a apreciação dos pedidos
requeridos, reafirmando que residia no endereço à época da citação e que houve ausência de
defesa técnica, apresentando novos documentos comprobatórios.
Por fim, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas (Documento
ID n. 443572), oportunidade em que todas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Tratam os presentes autos de Ação Declaratória de Nulidade Insanável c/c Tutela Antecipada
proposta por Adriana Larreia Ximines em face do Ministério Público Eleitoral e da União (Fazenda
Nacional).
O feito comporta julgamento antecipado na forma pleiteada pelas partes, uma vez que a matéria
discutida nos autos prescinde de dilação probatória, mormente diante da ausência de interesse dos
litigantes na produção de provas, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Em preliminar, o Ministério Público Eleitoral arguiu a inadequação da via eleita, alegando que o
pleito da autora não se enquadra nas hipóteses de declaração de nulidade insanável, posto que a
Representação Eleitoral tramitou conforme a lei.
Não assiste integral razão o parquet quanto à preliminar.
A inadequação deve ser reconhecida somente quanto à alegação de regularidade da doação
eleitoral. Tal matéria é exclusivamente de mérito daquele feito e como, tal, deve ser contestada
pelos meios ordinários, não podendo ser objeto de ação rescisória nem da presente querella razão
pela qual reputo como inadequada a via eleita pela autora, devendo ser reconhecida sua falta de
interesse de agir neste ponto.
Por sua vez, o mesmo não se pode dizer sobre a alegada nulidade da citação e ausência de
defesa, visto que se comprovada se se restarem comprovadas, a Ação Anulatória se mostra apta
aos fins almejados pela autora, daí porque serão objetos de análise na presente sentença.
Superadas as questões preliminares, passo a analisar o mérito.
Quanto à alegação de ausência de defesa técnica nos autos da representação, tal não pode
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Quanto à alegação de ausência de defesa técnica nos autos da representação, tal não pode
prosperar, tendo em vista que o próprio Código de Processo Civil, no parágrafo único do art. 341
prevê que "O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao
advogado dativo e ao curador especial."
Intimada nos termos do art. 72, II do CPC, a Defensoria Pública da União apresentou defesa por
negativa geral (fls. 53, verso dos autos originais), meio de defesa este previsto em lei e que torna
toda a matéria de fato e direito controversa.
A alegação de ausência de interposição de recurso contra a sentença condenatória também não
importa em "falta de defesa e interesse da Defensoria Pública em realizar o trabalho para o qual foi
nomeada", visto que o ordenamento pátrio não consagra um recurso como uma obrigatoriedade,
mas, sim, como uma faculdade, podendo ou não ser exercida.
Ademais, a Lei Complementar 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública da União), em seu art.
43, I, estabelece como garantia dos membros da Defensoria Pública da União a "independência
funcional no desempenho de suas atribuições".
E, no art. 18, V, que:
Art. 18. Aos Defensores Públicos Federais incumbe o desempenho das funções de orientação,
postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes, especialmente:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).
...
V - interpor recurso para qualquer grau de jurisdição e promover revisão criminal, quando cabível;
Ou seja, entendendo o defensor público, no exercício da garantia de independência funcional que
não há razões para recorrer, não está obrigado a interpor recurso.
Assim, não se sustenta a alegação de nulidade pela ausência de defesa técnica nos autos da
representação.
Por outro lado, a autora sustenta a nulidade da citação por edital ocorrida na representação
eleitoral, visto que o mandado foi direcionada à Rua Treze de Junho, nº 2614, bairro São
Francisco, CEP 79002-430, na cidade de Campo Grande/MS, enquanto seu endereço à época era
à Rua Treze de Junho, Nº 2614, bairro Monte Castelo, CEP 79010-200, na cidade de Campo
Grande/MS.
De plano, infere-se que, apesar da mera divergência de CEP e bairros (em razão da proximidade
de ambos), o mandado de notificação nº 63 foi direcionado à Rua Treze de Junho, Nº 2614, na
cidade de Campo Grande/MS, isto é, no mesmo endereço apontado pela autora em sua inicial, não
havendo que se falar em nulidade neste ponto por incorreção, até porque não há essa mesma
Rua, com essa mesma numeração, no bairro São Francisco.
Ou seja, é certo que o mandado de notificação em questão foi cumprido no endereço da parte
autora.
Superado este ponto inicial, aduz a autora que, malgrado não tenha sido encontrada no endereço
acima, era nele que residia à época, não estando em local incerto e não sabido, o que conduz a
ilicitude da citação por edital.
Melhor sorte não socorre a autora.
Em análise à Certidão do Oficial de Justiça, depreende-se de forma clara que foram feitas 2
tentativas de localização da autora no imóvel, em horários diversos, inclusive o último fora do
horário comercial (18h15), em que não houve sucesso em encontrá-la. Além disso, foi verificado
que o imóvel estava desocupado e, nas imediações, não foi obtida nenhuma informação acerca do
paradeiro da autora.
Para combater o teor da Certidão acima, a autora colaciona alguns documentos que, no entanto,
não se mostram capazes de infirmar o teor do consignado pelo Oficial de Justiça, que está
revestido pela Fé Pública, ou seja, possui sua fidedignidade presumida.
Com efeito, os documentos acostados com a inicial e em impugnação à contestação, apesar de
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revestido pela Fé Pública, ou seja, possui sua fidedignidade presumida.
Com efeito, os documentos acostados com a inicial e em impugnação à contestação, apesar de
apontarem o endereço da autora como sendo à Rua Treze de Junho, nº 2614, na cidade de
Campo Grande/MS, foram produzidos unilateralmente, não contam com reconhecimento de firma e
não são aptos a demonstrarem que, de fato, a autora residia no local no momento da citação.
Ademais, é plenamente possível manter registrada água e luz em nome próprio sem, contudo,
residir no imóvel.
Ora, se a autora residisse no imóvel em questão à época da citação - o que não se demonstrou não haveria razão alguma para o Oficial de Justiça caracterizar o imóvel como "abandonado" e
ainda não obter nenhuma informação acerca da autora nas imediações, certamente por meio de
vizinhos.
Veja-se que não seria lógico atribuir aos Oficiais de Justiça a função de certificar os eventos de
acordo com a realidade e, após exercido seu mister, desacreditar de suas declarações, sem
nenhum motivo aparente ou plausível, como no caso em apreço.
Por fim, não se pode ignorar que, apesar de ter sido facultado as partes a produção de provas em
juízo, ou seja, onde o contraditório e a ampla defesa imperam de maneira mais aguda, a autora
optou pelo julgamento antecipado do feito, não produzindo nenhuma prova em sede judicial.
Aqui, abre-se um breve parêntesis para observar que a autora consignou que, se fosse do
interesse do juízo, arrolaria testemunhas. Ocorre que a decisão que determinou a especificação de
provas foi deveras expressa ao determinar que o rol deveria ser apresentado no mesmo prazo da
especificação, em 15 dias.
Assim, é certo que, ao pugnar pelo julgamento antecipado do feito e não apresentar o rol de
testemunhas tempestivamente se operou a preclusão do direito probatório em desfavor da parte
autora. Nesse sentido, é firme a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA
COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada
para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre
mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia
na fase de especificação."
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06
/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo
constitucional. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). Destacado.
Portanto, conclui-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, de
modo que prevaleceu o teor da Certidão do Oficial de Justiça, no sentindo de que, por duas vezes,
não foi localizada no endereço acima, sendo procedida a sua citação por edital validamente,
observando-se o art. 256, §3º do Código de Processo Civil.
Desse modo, não constatada ausência de defesa e nem a nulidade do ato citatório nos autos da
Representação n. 67-19.2017.6.12.0036, é de rigor a improcedência da presente demanda.
Diante do exposto e de tudo mais que consta nos autos, com fundamento no artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, reconheço a falta de interesse de agir e julgo extinto sem resolução
de mérito o pedido de nulidade fundado na regularidade da doação e, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos iniciais de nulidade por
ausência de defesa e citação, todos formulados por Adriana Larreia Ximines contra Ministério
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487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos iniciais de nulidade por
ausência de defesa e citação, todos formulados por Adriana Larreia Ximines contra Ministério
Público Eleitoral e a União (Fazenda Nacional).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, ao arquivo.
CAMPO GRANDE, MS, 26 de novembro de 2020.
Dr(a). GABRIELA MULLER JUNQUEIRA
Juiz(a) da 036ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

44ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060050819.2020.6.12.0044
PROCESSO

: 0600508-19.2020.6.12.0044 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (CAMPO GRANDE - MS)

RELATOR

: 044ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

AUTOR

: Coligação Campo Grande em boas mãos

ADVOGADO

: JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA (6277/MS)

REPRESENTADO : ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
ADVOGADO

: ALEXANDRE ALVES CORREA (7179/MS)

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: LETICIA ARRAIS DO CARMO (23983/MS)

REPRESENTADO : COLIGAÇÃO AVANÇAR E FAZER MAIS
ADVOGADO

: ALEXANDRE ALVES CORREA (7179/MS)

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: LETICIA ARRAIS DO CARMO (23983/MS)

REPRESENTADO : MARCOS MARCELLO TRAD
ADVOGADO

: ALEXANDRE ALVES CORREA (7179/MS)

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: LETICIA ARRAIS DO CARMO (23983/MS)

REPRESENTADO : SORAIA INACIO DE CAMPOS
ADVOGADO

: ALEXANDRE ALVES CORREA (7179/MS)

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: LETICIA ARRAIS DO CARMO (23983/MS)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0600508-19.2020.6.12.0044
AUTOR: COLIGAÇÃO CAMPO GRANDE EM BOAS MÃOS
Advogado do(a) AUTOR: JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA - MS6277
REPRESENTADO: MARCOS MARCELLO TRAD, COLIGAÇÃO AVANÇAR E FAZER MAIS,
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, SORAIA INACIO DE CAMPOS
Advogados do(a) REPRESENTADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE
ALVES CORREA - MS7179, JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
Advogados do(a) REPRESENTADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
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Advogados do(a) REPRESENTADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE
ALVES CORREA - MS7179, JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
Advogados do(a) REPRESENTADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE
ALVES CORREA - MS7179, JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
Advogados do(a) REPRESENTADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE
ALVES CORREA - MS7179, JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
DESPACHO
Vistos,
Intimem-se os investigados para contrarrazões em 3 (três) dias.
Decorrido o prazo, remeta-se ao TRE/MS.
Campo Grande, MS, 27 de novembro de 2020
JOSELIZA ALESSANDRA VANZELA TURINE
Juíza da 044ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060050479.2020.6.12.0044
PROCESSO
RELATOR

: 0600504-79.2020.6.12.0044 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (CAMPO GRANDE - MS)
: 044ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

REPRESENTANTE : VINICIUS DE SIQUEIRA
ADVOGADO

: JOAO URBANO DOMINONI NETO (22703/MS)

ADVOGADO

: PEDRO DE CASTILHO GARCIA (20236/MS)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

INVESTIGADO

: ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES

ADVOGADO

: ALEXANDRE ALVES CORREA (7179/MS)

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: LETICIA ARRAIS DO CARMO (23983/MS)

INVESTIGADO

: MARCOS MARCELLO TRAD

ADVOGADO

: ALEXANDRE ALVES CORREA (7179/MS)

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: LETICIA ARRAIS DO CARMO (23983/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0600504-79.2020.6.12.0044
REPRESENTANTE: VINICIUS DE SIQUEIRA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JOAO URBANO DOMINONI NETO - MS22703, PEDRO DE
CASTILHO GARCIA - MS20236
INVESTIGADO: MARCOS MARCELLO TRAD, ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Advogados do(a) INVESTIGADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE ALVES
CORREA - MS7179, JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
Advogados do(a) INVESTIGADO: LETICIA ARRAIS DO CARMO - MS23983, ALEXANDRE ALVES
CORREA - MS7179, JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
DESPACHO
Vistos,
Intimem-se os investigados para contrarrazões em 3 (três) dias.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
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Vistos,
Intimem-se os investigados para contrarrazões em 3 (três) dias.
Decorrido o prazo, remeta-se ao TRE/MS.
Campo Grande, MS, 27 de novembro de 2020
JOSELIZA ALESSANDRA VANZELA TURINE
Juíza da 044ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

49ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600046-47.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600046-47.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (DOIS
IRMÃOS DO BURITI - MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : ARAMIS MARTINS DE PINHO
ADVOGADO

: ALEX RAMIRO (20551/MS)

REQUERENTE : PARTIDO POLITICO DEMOCRATAS-DEM
ADVOGADO

: ALEX RAMIRO (20551/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600046-47.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PARTIDO POLITICO DEMOCRATAS-DEM
RESPONSÁVEL: ARAMIS MARTINS DE PINHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX RAMIRO - MS20551
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEX RAMIRO - MS20551
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
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órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600056-91.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600056-91.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO
- MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : LAERCIO VALERIO DA SILVA
ADVOGADO

: FLAVIO PEREIRA ROMULO (9758/MS)

REQUERENTE : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO

: FLAVIO PEREIRA ROMULO (9758/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600056-91.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL: LAERCIO VALERIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA ROMULO - MS9758
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FLAVIO PEREIRA ROMULO - MS9758
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600048-17.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600048-17.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO
- MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : JOAO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO

: PERICLES GARCIA SANTOS (8743/MS)

REQUERENTE : DIRETORIO MUNICIPAL DO PT DE ANASTACIO MS
ADVOGADO

: PERICLES GARCIA SANTOS (8743/MS)

Destinatário

: Destinatário Ciência Pública

JUSTIÇA ELEITORAL
049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600048-17.2020.6.12.0049 / 049ª ZONA
ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PT DE ANASTACIO MS
RESPONSÁVEL: JOAO LUIZ DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: PERICLES GARCIA SANTOS - MS8743
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PERICLES GARCIA SANTOS - MS8743
EDITAL
PRAZO DE 03(TRÊS) DIAS
O Dr. LUCIANO PEDRO BELADELLI, MM. Juiz desta 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO
MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos
partidos políticos, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado que, nos autos de
Prestação de Contas Anual nº 0600048-17.2020.6.12.0049, o Partido dos Trabalhadores (PT) do
município de Anastácio/MS apresentou Prestação de Contas Anual (PCA), com movimentação
financeira, relativamente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, no prazo de 05 (cinco) dias, o
Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para a
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95).
Dado e passado nesta cidade de DOIS IRMÃOS DO BURITI, Estado de Mato Grosso do Sul, aos
27 de novembro de 2020. Eu, LUCAS LOBATO MAGIONI, digitei, conferi e assinei.
assinado eletronicamente
LUCAS LOBATO MAGIONI
Cartório da 49ª ZE/MS.

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600054-24.2020.6.12.0049
PROCESSO

: 0600054-24.2020.6.12.0049 PETIÇÃO CÍVEL (ANASTÁCIO - MS)

RELATOR

: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

RESPONSÁVEL

: SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: PERICLES GARCIA SANTOS (8743/MS)

REQUERENTE

: PODEMOS - PODE/MS

ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

ADVOGADO

: PERICLES GARCIA SANTOS (8743/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PETIÇÃO CÍVEL n.º 0600054-24.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PODEMOS - PODE/MS
RESPONSÁVEL: SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
Advogados do(a)s REQUERENTES: JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125, PERICLES GARCIA
SANTOS - MS8743
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2016, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2016, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Observou-se o regramento procedimental previsto Resolução TSE n. 23.604/2019, aplicável ao
caso, face o princípio regente do 'tempus regit actum'.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600033-48.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600033-48.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO
- MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

REQUERENTE : PODEMOS - PODE/MS
ADVOGADO

: JOSE RIZKALLAH JUNIOR (6125/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600033-48.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PODEMOS - PODE/MS
RESPONSÁVEL: SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE RIZKALLAH JUNIOR - MS6125
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600042-10.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600042-10.2020.6.12.0049 PETIÇÃO CÍVEL (DOIS IRMÃOS DO BURITI MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO

: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER (22670/MS)

RESPONSÁVEL : FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
ADVOGADO

: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER (22670/MS)

RESPONSÁVEL : PARTIDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS
ADVOGADO

: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER (22670/MS)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PETIÇÃO CÍVEL n.º 0600042-10.2020.6.12.0049
RESPONSÁVEL: FRANCISCO HERCULANO DA SILVA, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA,
PARTIDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS
Advogado dos RESPONSÁVEIS: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER - OAB/MS
22670
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2017, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2017, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Observou-se o regramento procedimental previsto Resolução TSE n. 23.604/2019, aplicável ao
caso, face o princípio regente do 'tempus regit actum'.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600055-09.2020.6.12.0049
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/

Ano 2020 - n. 2612

PROCESSO
RELATOR

Campo Grande, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

43

: 0600055-09.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO
- MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : ADRIANA DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADO

: MIRIATO DA SILVA SANTOS (16257/MS)

RESPONSÁVEL : ADRIANA PEREIRA ARCE
ADVOGADO

: MIRIATO DA SILVA SANTOS (16257/MS)

REQUERENTE : PARTIDO PROGRESSISTA-PP
ADVOGADO

: MIRIATO DA SILVA SANTOS (16257/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600055-09.2020.6.12.0049
RESPONSÁVEL: ADRIANA DOS SANTOS FREITAS, ADRIANA PEREIRA ARCE
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA-PP
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MIRIATO DA SILVA SANTOS - MS16257
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MIRIATO DA SILVA SANTOS - MS16257
Advogado do(a) REQUERENTE: MIRIATO DA SILVA SANTOS - MS16257
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600035-18.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600035-18.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO
- MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : ALESSANDRO CINTRA
ADVOGADO

: LUIZA SPOSITO COUTINHO (22371/MS)

REQUERENTE : PARTIDO DEMOCRATAS - ANASTACIO - MS - MUNICIPAL
ADVOGADO

: LUIZA SPOSITO COUTINHO (22371/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600035-18.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - ANASTACIO - MS - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: ALESSANDRO CINTRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZA SPOSITO COUTINHO - MS22371
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUIZA SPOSITO COUTINHO - MS22371
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600050-84.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600050-84.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (DOIS
IRMÃOS DO BURITI - MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS
: ALIR TERRA LIMA TAVARES (3046/MS)

REQUERENTE : EDUARDO LOUREIRO DE PAULA NANTES
ADVOGADO

: ALIR TERRA LIMA TAVARES (3046/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600050-84.2020.6.12.0049
REQUERENTE: EDUARDO LOUREIRO DE PAULA NANTES, COMISSAO EXECUTIVA
PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALIR TERRA LIMA - MS3046
Advogado do(a) REQUERENTE: ALIR TERRA LIMA - MS3046
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600043-92.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600043-92.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (DOIS
IRMÃOS DO BURITI - MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO BARBOSA LEITE
ADVOGADO

: GIULIANO MIYASHIRO KANASHIRO (22067/MS)

ADVOGADO

: LUESLEY REZENDE DE MATOS (22764/MS)

ADVOGADO

: SERGIO BENTO DE SEPULVIDA JUNIOR (23889/MS)

REQUERENTE

: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DOIS IRMAOS DO BURITI MS MUNICIPAL

ADVOGADO

: GIULIANO MIYASHIRO KANASHIRO (22067/MS)

ADVOGADO

: LUESLEY REZENDE DE MATOS (22764/MS)

ADVOGADO

: SERGIO BENTO DE SEPULVIDA JUNIOR (23889/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600043-92.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DOIS IRMAOS DO BURITI MS MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO BARBOSA LEITE
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO BENTO DE SEPULVIDA JUNIOR - MS23889,
GIULIANO MIYASHIRO KANASHIRO - MS22067, LUESLEY REZENDE DE MATOS - MS22764
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: SERGIO BENTO DE SEPULVIDA JUNIOR - MS23889,
LUESLEY REZENDE DE MATOS - MS22764, GIULIANO MIYASHIRO KANASHIRO - MS22067
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600049-02.2020.6.12.0049
: 0600049-02.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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- MS)

RELATOR

: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
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FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL
ADVOGADO

: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE ANASTACIO - MS
: ALIR TERRA LIMA TAVARES (3046/MS)

RESPONSÁVEL : SANDRA REGINA CAVALCANTI VAZ DE MELO
ADVOGADO

: ALIR TERRA LIMA TAVARES (3046/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600049-02.2020.6.12.0049
RESPONSÁVEL: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE ANASTACIO - MS, SANDRA REGINA CAVALCANTI VAZ DE MELO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALIR TERRA LIMA - MS3046
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALIR TERRA LIMA - MS3046
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600047-32.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR

: 0600047-32.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANASTÁCIO
- MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : BRUNO ARECO DE SOUZA
ADVOGADO

: GABRIELA CASAGRANDE MARCIANO (23185/MS)

RESPONSÁVEL : RICARDO DE AVILA CARPEJANI
ADVOGADO

: GABRIELA CASAGRANDE MARCIANO (23185/MS)

REQUERENTE : PSB - 40 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO

: GABRIELA CASAGRANDE MARCIANO (23185/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600047-32.2020.6.12.0049
REQUERENTE: PSB - 40 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: RICARDO DE AVILA CARPEJANI, BRUNO ARECO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA CASAGRANDE MARCIANO - MS23185
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GABRIELA CASAGRANDE MARCIANO - MS23185
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GABRIELA CASAGRANDE MARCIANO - MS23185
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.

Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/

Ano 2020 - n. 2612

Campo Grande, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

50

Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600041-25.2020.6.12.0049
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600041-25.2020.6.12.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (DOIS
IRMÃOS DO BURITI - MS)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

REQUERENTE : ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO

: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER (22670/MS)

REQUERENTE : FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
ADVOGADO

: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER (22670/MS)

REQUERENTE : PARTIDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS
ADVOGADO

: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER (22670/MS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE ANASTÁCIO MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL n.º 0600041-25.2020.6.12.0049
REQUERENTE: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, PARTIDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE
DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER - MS22670
Advogado do(a) REQUERENTE: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER - MS22670
Advogado do(a) REQUERENTE: GEISIBEL JACINTA TONELLI MATZEMBACHER - MS22670
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Partido acima qualificado apresentou Prestação de Contas Anual (PCA) relativa ao exercício
financeiro de 2019, mediante apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (DJE/TRE-MS). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br/
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Recursos Financeiros (DAMRF), em cumprimento aos artigos 32 da Lei 9.096/95 e 28, caput e §
4º, da Resolução TSE 23.604/2019.
Publicado edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O parecer técnico do Cartório da 49ª Zona Eleitoral concluiu pela inexistência de irregularidades.
Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos
financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano de 2019, assim como não houve
impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o parecer técnico emitido pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral e a manifestação do
Ministério Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas.
Portanto, entendo presentes todos os requisitos previstos na alínea "a" do inciso VIII do artigo 44
da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que se declare como prestadas as contas, sendo estas
aprovadas, bem como o presente processo arquivado.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 71 da Resolução supra mencionada, o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo o que nos autos consta, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
partido em apreço, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, por analogia e aplicado
subsidiariamente.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, atualizações no Sistema
de Informações de Contas - SICO - e, com as devidas cautelas legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Anastácio, MS, (data da assinatura eletrônica).
LUCIANO PEDRO BELADELLI
Juiz da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio/MS

52ª ZONA ELEITORAL DE PONTA PORÃ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600079-30.2020.6.12.0019
PROCESSO
RELATOR

: 0600079-30.2020.6.12.0019 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PONTA
PORÃ - MS)
: 052ª ZONA ELEITORAL DE PONTA PORÃ MS

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RESPONSÁVEL : JELSON BERNABE DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: JOAO BATISTA SANDRI (12300/MS)

RESPONSÁVEL : PAULO SERGIO BARCOS
ADVOGADO

: JOAO BATISTA SANDRI (12300/MS)

REQUERENTE : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE PONTA PORA
ADVOGADO

: JOAO BATISTA SANDRI (12300/MS)
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JUSTIÇA ELEITORAL
052ª ZONA ELEITORAL DE PONTA PORÃ MS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600079-30.2020.6.12.0019 PONTA PORÃ MS
REQUERENTE: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE PONTA PORA
RESPONSÁVEL: JELSON BERNABE DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO BARCOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BATISTA SANDRI - MS12300
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOAO BATISTA SANDRI - MS12300
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOAO BATISTA SANDRI - MS12300
EDITAL
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) TATIANA DECARLI, MM. Juiz(a) Eleitoral desta 052ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA PORÃ MS, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICA, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com
fundamento no artigo 44, I, da Resolução TSE nº 23604/2019, relação de órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos nesta 52ª ZONA ELEITORAL DE PONTA PORÃ MS, relativos ao exercício financeiro de
2018, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação, a
apresentação de impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o
presente edital, que será afixado no átrio do Cartório desta Zona Eleitoral e publicado no Diário da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na data da
assinatura eletrônica, eu, Romeu Soares da Costa Filiú, Chefe de Cartório, digitei e assino, por
determinação judicial - Portaria 01/2020-TRE/ZE052.
RESPONSÁVEL /

MUNICÍPIO

ÓRGÃO PARTIDÁRIO

PONTA

PARTIDO

JELSON BERNABÉ DE

PAULO SERGIO

PORÃ

REPUBLICANOS

OLIVEIRA

BARCOS

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Assinado eletronicamente
ROMEU SOARES DA COSTA FILIU
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 16 - TRE/ZE052 - PROCLAMAÇÃO E DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS
- ANTÔNIO JOÃO - REPUBLICAÇÃO
A Excelentíssima Senhora TATIANA DECARLI, MM. Juíza Eleitoral desta 52ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA PORÃ MS, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência e, especialmente, aos
candidatos e dirigentes partidários, a proclamação dos eleitos de Antônio João/MS, consoante o
resultado do pleito realizado no dia 15 de novembro de 2020, bem como a diplomação, nos termos
dos artigos 214, 215 e seguintes da Resolução TSE nº 23.611/2020.
I - CARGO DE PREFEITO E VICE
25 - AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e ELISEU FERNANDES BENITES
II - CARGO DE VEREADOR
ADRIANO PEREIRA BRUM
RAMAO WALDIR RIBAS DE ARAUJO
GEISYCLEIA MARQUES DA SILVA
INAYE GOMES LOPES
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INAYE GOMES LOPES
MATHEUS DE ALBUQUERQUE SOUZA
LUIS RAMAO FRANCO PIRES
JULHO CESAR DE BARROS
NEIVA JANETH DE OLIVEIRA
GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS
II-B - VEREADORES SUPLENTES
PARTIDO DEMOCRATAS
VALDINEIA LEITE
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CHARLES LEANDRO LIMA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
RODOLFO DIAS PINTO
FABIO LEITE QUINTANA
JOEL AQUINO XIMENES
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
JACQUELINO LINO ARISTIMUNHO
ROSARIO CONGRO FLORES FILHO
ADOLFINA VILHALBA
PARTIDO PATRIOTA
ROSANA APARECIDA MARTINS CAMARGO
CELSO ALMIR DOS SANTOS PEREIRA
MARCELO DOS SANTOS
PARTIDO SOLIDARIEDADE
LETICIA LEMES DOS SANTOS SOUZA
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DA CUNHA
CARLOS ALBERTO LEANDRO SANTUCHE
Em razão do cena rio causado pela pandemia de COVID-19, fica dispensada cerimônia de
Diplomação dos Eleitos nas Eleições 2020.
Os diplomas serão entregues no dia 17 (dezessete) de dezembro do corrente ano no Posto de
Atendimento Eleitoral de Antônio João, mediante agendamento de horário com o cartório eleitoral,
facultado ao candidato eleito receber referido documento por procuração, mediante petição
protocolada nos presentes autos de Apuração de Eleição nº 0600451-74.2020.6.12.0052.
Nos temos do artigo 1º, § 1º, VII da Emenda Constitucional 107/2020, todos os candidatos e
partidos deverão, até 15 (quinze) de dezembro de 2020, encaminhar à Justiça Eleitoral as
prestações de contas de campanha. A expedição do diploma ao eleito fica condicionada à
apresentação da prestação de contas pelo Sistema SPCE e validada no cartório até a data
mencionada, além da comprovação de que esteja em dia com o serviço militar, em caso de
candidato do gênero masculino, até 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
Requerimentos, informações e documentos comprobatórios deverão ser apresentados, com 48
(quarenta e oito) horas de antecedência à data designada para diplomação, nos presentes autos
de Apuração de Eleição nº 0600451-74.2020.6.12.0052.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o
presente edital, que será afixado no átrio do Cartório desta Zona Eleitoral e publicado no Diário da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Dado e passado nesta cidade e comarca de Ponta Porã,
Mato Grosso do Sul, 26 de novembro de 2020, eu, Romeu Soares da Costa Filiú, digitei.
Assinado eletronicamente
TATIANA DECARLI
Juíza Eleitoral
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TATIANA DECARLI
Juíza Eleitoral

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL (CIE)(12549) Nº 060045429.2020.6.12.0052
PROCESSO
RELATOR

: 0600454-29.2020.6.12.0052 CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
(CIE) (PONTA PORÃ - MS)
: 052ª ZONA ELEITORAL DE PONTA PORÃ MS

INTERESSADO : CARLOS ROBERTO DA SILVA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 52ª ZONA ELEITORAL DE PONTA PORÃ MS
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL (CIE) nº 0600454-29.2020.6.12.0052
INTERESSADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA
EDITAL
PRAZO DE 10(DEZ) DIAS
A Dra. TATIANA DECARLI, MM. Juíza desta 52ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme disposto no
artigo 71, do Código Eleitoral, que foi autuado o presente Processo de Cancelamento de Inscrição
Eleitoral, envolvando a inscrição nº 0289 2432 1902 em nome de Carlos Roberto da Silva, desta
52ª Zona Eleitoral de Ponta Porã/MS. Os interessados poderão examinar o presente, no prazo de
10 (dez) dias. E para que se dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza Eleitoral a publicação
do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 27 de novembro
de 2020. Eu, Romeu Soares da Costa Filiú, Chefe de Cartório, digitei e assino, por determinação
judicial - Portaria nº 01/2020 - TRE/ZE052.
Assinado eletronicamente
Romeu Soares da Costa Filiú
Chefe de Cartório

53ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060046992.2020.6.12.0053
PROCESSO
RELATOR

: 0600469-92.2020.6.12.0053 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (CAMPO GRANDE - MS)
: 053ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

REPRESENTANTE : Coligação Campo Grande em boas mãos
ADVOGADO

: JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA (6277/MS)

REPRESENTANTE : EDNEI MARCELO MIGLIOLI
ADVOGADO

: JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA (6277/MS)

REPRESENTADO : MARCOS MARCELLO TRAD
REPRESENTADO : COLIGAÇÃO AVANÇAR E FAZER MAIS
REPRESENTADO : ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0600469-92.2020.6.12.0053
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO CAMPO GRANDE EM BOAS MÃOS, EDNEI MARCELO
MIGLIOLI
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA - MS6277
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA - MS6277
REPRESENTADO: MARCOS MARCELLO TRAD, COLIGAÇÃO AVANÇAR E FAZER MAIS,
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
DECISÃO
Havendo possibilidade, ao menos em tese, de julgamento antecipado do pedido (nos termos do
artigo 355, I, do CPC), em face da documentação apresentada na/com a contestação, determino
seja dado vista ao representante para manifestação, em 5 (cinco) dias, a fim de assegurar-lhe o
pleno exercício do contraditório, com posterior conclusão em seguida.
CAMPO GRANDE, MS, 25 de novembro de 2020.
ROBERTO FERREIRA FILHO
Juiz da 053ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060046725.2020.6.12.0053
PROCESSO
RELATOR

: 0600467-25.2020.6.12.0053 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (CAMPO GRANDE - MS)
: 053ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS

REPRESENTANTE : VINICIUS DE SIQUEIRA
ADVOGADO

: JOAO URBANO DOMINONI NETO (22703/MS)

ADVOGADO

: PEDRO DE CASTILHO GARCIA (20236/MS)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

INVESTIGADO

: MARCOS MARCELLO TRAD

INVESTIGADO

: ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n.º 0600467-25.2020.6.12.0053
REPRESENTANTE: VINICIUS DE SIQUEIRA
Advogados do REPRESENTANTE: JOAO URBANO DOMINONI NETO - MS22703, PEDRO DE
CASTILHO GARCIA - MS20236
INVESTIGADO: MARCOS MARCELLO TRAD, ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Vistos, etc.
Havendo, em tese, a contar da documentação encartada e apresentada com a contestação,
possibilidade de julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC, tenho por
bem, a fim de assegurar o exercício do contraditório por parte do representante, conceder-lhe o
prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, com posterior conclusão para decisão.
CAMPO GRANDE, MS, 27 de novembro de 2020.
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CAMPO GRANDE, MS, 27 de novembro de 2020.
ROBERTO FERREIRA FILHO
Juiz da 053ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE MS
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