
 

EXMO. SENHOR DOUTOR JUÍZO ELEITORAL DA 298ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE
NOVA SERRANA MG. 
 
 
 
Requer a juntada da petição anexa, e bem como, o deferimento. 
 
 
 
Nestes Termos 
 
Pede deferimento 
 
 
 
 

Belo horizonte, 12 de novembro de 2020.
 

 
 

 
 
 
 

GUILHERME CORTEZ DURÃES
 

OAB/MG 151.278
 

 

Num. 39262148 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GUILHERME CORTEZ DURAES - 12/11/2020 11:59:04
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211584359400000037170462
Número do documento: 20111211584359400000037170462



 

 

EXMO. SR. JUIZ ELEITORAL DA 298ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA 

DE NOVA SERRANA/MG 

 

 

Autos n.º: 0600394-67-2020.6.13.0298 

 

 

  TELISMAR FERREIRA DO AMARAL, já qualificado nos autos de 

REGISTRO DE CANDIDATURA (supra identificados), vem, com o devido 

acatamento perante V. Exa., por seu procurador infra-assinado, expor e requerer 

o que se segue. 

 

  Como de conhecimento desse douto juízo, versam os autos sobre 

registro de candidatura, o qual foi deferido conforme decisão de ID 15402324. 

 

  Entrementes, inobstante o trânsito em julgado da referida decisão 

ter ocorrido em 18/10/2020 (ID 27174721), o ora interessado teve ciência por 

meio da imprensa local, de que, em razão de um equívoco do partido no ato do 

requerimento do registro de candidatura, a sua declaração de bens fora feita de 

maneira errônea. 

 

  Isso porque o partido político, no momento de declarar os bens do 

candidato, confundiu com uma relação de outro candidato e informou ser de 

propriedade do ora interessado os seguintes bens: 

 

(i) Uma casa residencial Fausto Pinto da Fonseca;  

(ii) Uma casa financiada pela CEF; 

(iii) Um veículo VW GOL e  

(iv) Uma motocicleta.  

Num. 39270804 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GUILHERME CORTEZ DURAES - 12/11/2020 11:59:23
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211590455500000037170467
Número do documento: 20111211590455500000037170467



 2 

  Contudo, os bens acima descritos pertencem a outro candidato do 

mesmo partido, como já dito. 

 

  Certo é que o candidato não possui bens em seu nome, conforme 

comprovado por certidão negativa emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis 

do município de Nova Serrana (Doc. 1), bem como certidão negativa de 

propriedade de veículo automotor emitida pelo Departamento de Transito de 

Minas Gerais (DETRAN-MG) (Doc. 2). 

 

  No mesmo sentido é a declaração prestada pelo candidato ao 

partido político antes do seu registro de candidatura (Doc. 3). 

 

  Assim sendo, não resta outra alternativa que não a alteração dos 

dados informados erroneamente à Justiça eleitoral. 

 

  Diante do exposto, requer a retificação da Declaração de Bens 

informada à Justiça Eleitoral fazendo com que conste no Registro de candidatura 

do candidato a informação de que não possui bens em sua posse ou de sua 

propriedade. 

 

 

  Nesses termos, pede deferimento.  

 

  Belo horizonte, 12 de novembro de 2020.  

 

 
 

GUILHERME CORTEZ DURÃES 
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

   

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Certifica-se que TELISMAR FERREIRA DO AMARAL, portador do CPF 318.490.086-04 não

possui veículos registrados em seu nome até a data da expedição da presente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no

seguinte  endereço:  http://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade.

Acesse  e  informe  o  código  de  controle  de  emissão  informado  nesse  documento.

Emitida às 10:37:47 do dia 10/11/2020 (hora e data de Brasília)
Válida até: 10/12/2020
Controle de código da certidão: EFA43.379D1.61E32.CC65F

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Verifique pelo QR Code:

DISQUE DENÚNCIA - 181

Avenida João Pinheiro, nº. 417, 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep 30130-180 - Fone: 0xx(31) 3236-3627 / 3236-3403
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