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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Acórdãos e Resoluções
Acórdãos

ACÓRDÃOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em HABEAS CORPUS Nº 191-69.2012.6.27.0001 - CLASSE
16
Procedência: RIO DOS BOIS - TO / 28ª ZONA ELEIOTORAL (MIRANORTE-TO)
Embargante: ISMÊNIA PEREIRA RIBEIRO
Advogado: PEDRO PAULO RAVELI CHIAVINI, Defensor Público da União
Embargado: ACÓRDÃO DE FL. 53
Relator: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
P.R.E.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO
NÃO SUSCITADA NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU INEXATIDÃO MATERIAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1. Os embargos declaratórios destinam-se basicamente à supressão de omissão, contradição,
obscuridade ou inexatidão material do julgado, não se prestando à simples rediscussão da
matéria decidida.
2. No caso em tela, os argumentos da embargante não visam suprimir tais espécies de vícios,
haja vista não constar do pedido relativo ao Habeas Corpus, em nenhum momento, alegações
acerca da litispendência suscitada, somente agora, via aclaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO: O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins decidiu, à unanimidade, observado a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou inexatidão material do julgado de fl. 53,
acolher o parecer do Ministério Público Eleitoral e CONHECER dos presentes Embargos
Declaratórios, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 275, incisos I e II, do
Código Eleitoral, artigo 535, do Código de Processo Civil e 139 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas-TO, 03 de abril de 2013.
RECURSO ELEITORAL Nº 321-14.2012.6.27.0015
Relator: Juiz JOÃO OLINTO
Origem: Formoso do Araguaia (15ª Zona Eleitoral)
Recorrentes: Coligação “Muda Formoso” e Partido Progressista
Advogado: Hélia Parente Santos Jacome
Advogado: Ronison Parente Santos
Recorridos: Wagner coelho de Oliveira e Edivaldo Antonio da Silva
Advogados: José Augusto Bezerra Lopes e Rogério Bezerra Lopes
EMENTA RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTE VENCIDA, TERCEIRO
PREJUDICADO E MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE E FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A legitimidade para recorrer é conferida pelo art. 499 do Código de Processo Civil, que a
atribui a parte vencida, ao Ministério Público e ao terceiro prejudicado.
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2. Caso em que não figurando os recorrentes na relação jurídica base, não podem ser
nominados de parte vencida.
3. Para que o terceiro prejudicado interfira no processo por meio de recurso é necessário que
comprove relação jurídica com o vencido e que sofra prejuízo em decorrência da sentença (§
1º do art. 499 do Código de Processo Civil). Na espécie, é manifesta a falta de interesse,
porquanto a sentença ora hostilizada não trouxe qualquer prejuízo aos recorrentes, uma vez
que a Resolução TSE nº. 23.376 - que dispõe acerca da aplicação de recursos e prestação de
contas nas eleições municipais de 2012 e regulamenta o art. 28 da Lei nº. 9.504/97 - não prevê
a cassação do mandato como sanção ao candidato eleito que teve suas contas desaprovadas
ou aprovadas com ressalvas, razão pela qual não deve o recurso ser conhecido.
4. Não conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos os autos, decide o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Tocantins, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
relator. Ausentes os Juízes Waldemar Cláudio de Carvalho e José Ribamar Mendes Júnior.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 03 de abril de 2013.
RECURSO ELEITORAL – AUTOS Nº 429-76.2012.6.27.0004 – COLINAS DO TOCANTINS/TO
– (4ª ZONA ELEITORAL)
Recorrente: WESLA DOURADO ARAÚJO
Advogados: FLAVIANA MAGNA DE S. S. ROCHA e WYLKYSON GOMES DE SOUSA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO
Relator para o Acórdão: Juiz WALDEMAR CLÁUDIO DE CARVALHO
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO PARA CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2010. PESSOA FÍSICA. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. VIOLAÇÃO SIGILO FISCAL.
ILICITUDE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS NO ANO
ANTERIOR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA APRESENTADA APÓS A CITAÇÃO.
INEFICÁCIA. MULTA. MÍNIMO LEGAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
RENDIMENTOS. IDONEIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RETIFICADORA. EFICÁCIA.
PROVIMENTO.
1. Não configura violação de sigilo fiscal quando o representante do Ministério Público limita-se
a requerer à Receita Federal tão somente dados qualificativos das pessoas físicas cujas
doações e contribuições para campanhas eleitorais, referentes ao ano de 2010, ultrapassaram
o limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano de 2009, afrontando,
assim, o art. 23, § 1°, I, da Lei n° 9.504/97. Inexiste, desta forma, ilegalidade na colheita dessa
prova, que tem amparo em decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
2. A declaração de imposto de renda retificadora apresentada após a citação nos autos de
representação por excesso de doação, desde que acompanhada de documentação idônea
comprobatória dos rendimentos auferidos, se mostra eficaz no âmbito da Justiça Eleitoral e
afasta a ilegalidade da doação. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso provido.
ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos os autos, decide o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Tocantins, por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz Waldemar Cláudio de
Carvalho, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por WESLA DOURADO ARAÚJO.
Vencido o relator Desembargador José de Moura Filho.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas/TO, 03 de abril de 2013.
AUTOS Nº: 706-96.2012.6.27.0035
ASSUNTO: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE
DIPLOMA. 35ª ZONA ELEITORAL (NOVO ACORDO/TO) ELEIÇÕES 2012.
AGRAVANTE: SUELENE LUSTOSA MATOS
ADVOGADO: MAURÍCIO IVONEI DA ROSA
ADVOGADO: MAURÍCIO FERNANDO DOMINGUES MORGUETA
ADVOGADO: BRUNO NOLASCO DE CARVALHO
AGRAVADO: DECISÃO DE FLS. 351/354
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
REVISOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO ROL DE
TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE.
1- Erro material é aquele perceptível de plano, cuja alteração pelo julgador é incapaz de alterar
o teor da decisão proferida. Retificação, de oficio, sem repercussão no conteúdo da decisão.
2- O momento próprio para indicação do rol de testemunhas no recurso contra expedição de
diploma é a peça de ingresso para o autor, e a apresentação de contrarrazões, para o
recorrido.
3- Não é possível aceitar como prova emprestada depoimentos colhidos em outro processo.
(Agravo Regimental em RCED nº 805459/BA. Rel. Min. Marcelo Ribeiro. DJe 06.12.2011)
4- Os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para ensejar a modificação da
decisão agravada.
5- Agravo regimental rejeitado.
ACÓRDÃO: O Tribunal decidiu, por maioria, nos termos do voto do relator, pelo
CONHECIMENTO e no mérito, REJEIÇÃO do agravo regimental. Vencidos os Juízes Mauro
Ribas e João Olinto.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 03 de abril de 2013.
AIJE Nº: 2614-70.2010.6.27.0000
ASSUNTO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
POLITICO E ECONOMICO. CONVOCAÇÃO DE EMPREGADOS EMPRESA LITUCERA
LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. REUNIOES POLÍTICAS. FORNECIMENTO TRANSPORTE
E ALIMENTAÇÃO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR SEU PROCURADOR REGIONAL
REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (GAGUIM), GOVERNADORDO ESTADO DO
TOCANTINS
ADVOGADO: SERGIO RODRIGO DO VALE
REQUERIDO: RAIMUNDO WILSON ULISSES SAMPAIO (RAIMUNDO PALITO), DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER COELHO
ADVOGADO: RONÍCIA TEIXEIRA DA SILVA
REQUERIDO: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, CANDIDATO A SENADOR
ADVOGADO: SERGIO RODRIGO DO VALE
ADVOGADO: PEDRO MARTINS AIRES JUNIOR
ADVOGADO: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA
ADVOGADO: LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA
REQUERIDO: EDSON GABRIEL DA SILVA,DIRETOR-PRESIDENTE DA LITUCERA LIMPEZA
E ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO: VANESSA GOMES
ADVOGADO: THIAGO BRUNELLI FERRAREZI
ADVOGADO: ROBERTO DEL ROY JUNIOR
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ BARBOZA MELO
REQUERIDO: FRANCISCO MELQUIADES NETO, SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE
ADVOGADO: FRANCISCO VALDECIO COSTA PEREIRA
ADVOGADO: MAURINEA ALVES PEREIRA
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
EMENTA: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLITICO
E ECONOMICO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES
1. A presente ação é tempestiva, em razão de ter sido ajuizada antes da diplomação.
2. As provas são lícitas, tendo em vista tratar-se de gravação ambiental, retratando ato
eminentemente público, constituído por reunião de empresa com todos seus funcionários,
acompanhada de ato de campanha eleitoral, desbordando, portanto, do objeto protegido pelo
art. 5º, XII da Constituição Federal, as comunicações.
MÉRITO
3. A utilização da estrutura de empresa de considerável porte para a realização de campanha
eleitoral em favor de candidato, mediante a convocação de aproximados 1200 (mil e duzentos)
funcionários para reuniões, com controle de frequência, nas quais houve discursos do
presidente da empresa e dos candidatos com pedido para que os funcionários votassem e se
engajassem na campanha, angariando 100 ou 10 votos, cada um, configura abuso do poder
econômico, com potencial lesivo ao pleito eleitoral.
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4. Os fatos demonstrados possuem gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder
econômico, nos termos do art. 22, XVI da LC n. 64/90, com a redação dada pela LC n.
135/2010.
5. Aplica-se o disposto no art. 22, XIV e XVI, da LC nº 64/90, com a redação da LC nº
135/2010, que estabelece a pena de cassação por abuso de poder, independente do momento
em que a ação for julgada procedente, e aumenta o prazo de inelegibilidade de 3 (três) para 8
(oito) anos.
6. Não incide na espécie o princípio da anterioridade legal insculpido no art. 16 da Constituição
Federal, uma vez que o dispositivo em comento, modificado pela Lei da Ficha Limpa, não altera
o processo eleitoral. (TSE RO n. 4377-64, relatoria Min. Marcelo Ribeiro. Acórdão de
17/11/2011, DJE Tomo 232, 9/12/2011.)
7. Caracterizado o abuso de poder político pela presença do governador e deputado estadual
candidatos à reeleição, bem como de secretário de saúde do estado, em reuniões com
funcionários de empresa contratada pelo Estado, proferindo discursos que acenam para a
necessidade de (re)eleger os candidatos como forma de garantir a continuação de prestação
de serviços da contratada.
8. Não demonstrada coação, mas induzimento para que os funcionários da empresa contratada
participassem ativamente da campanha eleitoral dos candidatos requeridos, votando e
angariando votos, sob a bandeira de continuidade da prestação de serviços da empresa ao
Estado e, consequentemente, a garantia de seus empregos, havendo, portanto, interferência
no livre exercício do voto.
9. Caracterizado o abuso de poder, incide a cassação do registro ou do diploma do candidato
beneficiado, ainda que o abuso tenha sido praticado por outrem, em razão de o objeto
protegido ser a lisura do pleito (Jurisprudência do TSE).
10. Os candidatos requeridos foram beneficiados pelo abuso de poder, alem de terem anuído e
participado das reuniões com os funcionários da empresa, incidindo nas penas do art. 22, XIV
da LC n. 64/90.
11. Procedência.
ACÓRDÃO: O Tribunal decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela rejeição
das preliminares e, no mérito, por maioria, julgar procedente a ação de investigação judicial
eleitoral e cassar o diploma do Deputado Estadual Raimundo Wilson Ulisses Sampaio,
vencidos os juízes João Olinto e Mauro Ribas; por unanimidade, declarar a inelegibilidade por
oito anos, contados das eleições de 2010, dos requeridos CARLOS HENRIQUE AMORIM
GAGUIM, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, RAIMUNDO WILSON ULISSES SAMPAIO
(RAIMUNDO PALITO), EDSON GABRIEL DA SILVA, FRANCISCO MELQUIADES NETO, nos
termos do art. 22, XIV e XVI da LC n. 64/90; por maioria, nos termos do voto divergente do juiz
João Olinto, cassar o registro de candidatura de Carlos Henrique Amorim, vencidos o relator e
o juiz Zacarias Leonardo.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 3 de abril de 2013.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 262939.2010.6.27.0000 CLASSE 42
PROCEDÊNCIA: PALMAS/TO
EMBARGANTE: NILMAR GAVINO RUIZ
ADVOGADO: SANDRA PATTA FLAIN
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER COELHO
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 2034.
P.R.E.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: JUIZ MAURO RIBAS
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. QUESTÃO DE
ORDEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO
ELEITORAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA DE
JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO. ARTIGOS 537, do CPC, e 84, do RITRE-TO.
DESNECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES.
IRREGULARIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO DIPLOMA COM BASE NO ART. 30-A DA LEI 9.504/97.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PROVIMENTO.
QUESTÃO DE ORDEM
1. Petição ajuizada em momento posterior ao manuseio dos aclaratórios originários, contendo
feições eminentemente processuais, em nada interfere no mérito do recurso em questão, por
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pleitear manifestação deste Tribunal em relação à interpelação judicial ajuizada na esfera cível,
que por sua vez não obsta o andamento do Recurso Eleitoral.
2. O tratamento dado aos aclaratórios não destoa daquele previsto no Código de Processo Civil
(art. 537), não merecendo proceder a alegação segundo a qual os primeiros embargos não
foram incluídos e publicados na pauta de julgamento, em suposta afronta ao art. 37 da
Constituição Federal e do art. 3º da Lei nº 12.527/2011.
3. Alegações de cerceamento de defesa rejeitadas.
4. Inconstitucionalidade alegada em relação à resolução TSE nº 23.376/12 em momento
inoportuno, além de não se aplicar ao presente caso, por se tratar de prestação de contas
referente às eleições 2010.
TOCANTE AO MÉRITO
1. Os embargos declaratórios destinam-se à supressão de omissão, contradição, obscuridade
ou inexatidão material do julgado. No entanto, se a supressão desta omissão, contradição,
obscuridade ou inexatidão material implicar na modificação do ato decisório embargado, podese atribuir efeitos infringentes aos embargos.
2. Exclui-se a irregularidade de doações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas no valor de
R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), em razão de decisão desta Corte (EMBARGOS DE
DECLARACAO nº 223010, Acórdão nº 223010 de 20/10/2011) ter afastado da fundamentação
do acórdão embargado esta irregularidade por considerá-la sanada com a apresentação de
novos documentos. Entendimento unânime.
3. A ausência de má-fé e a existência de documentos que comprovam a regularidade dos
recursos utilizados na campanha não é motivo para a cassação de diploma. Precedentes TSE.
4. A aplicação da penalidade de cassação do registro ou do diploma com base no art. 30-A da
lei nº 9.504/97 não é automática. Sendo necessária a observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ou da relevância jurídica do ilícito praticado pelo
candidato e que a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação deve ser
proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido devendo
as eventuais irregularidades terem grande repercussão no contexto da campanha em si, fatos
não verificados no presente caso.
5. Não restando comprovado nos autos que a conduta da embargante tenha tido a gravidade
suficiente para provocar o desequilíbrio no pleito, não há razão para lhe impor penalidade tão
gravosa, não obstante suas contas de campanha terem sido julgadas irregulares.
6. Embargos procedentes.
ACÓRDÃO: O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins decidiu, por maioria nos termos do voto
divergente do Juiz Mauro Ribas, rejeitar questões de ordem que foram: o pedido de suspensão
do julgamento e a alegação de inconstitucionalidade da não inclusão dos declaratórios em
pauta de julgamento por se cuidar de matéria processual consagrada no RITRE-TO, que por
sua vez reflete o tratamento conferido pelo Código de Processo Civil à mesma modalidade
recursal, inconstitucionalidade do art. 23, § único da Res.TSE nº23.376 e, no mérito,
CONHECER dos Segundos Embargos Declaratórios, e DAR-LHE PROVIMENTO, atribuindolhe efeitos infringentes, modificando o resultado dos julgamentos anteriores e julgando
improcedente a representação. Vencidos o relator e o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas-TO, 02 de abril de 2013.
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Decisões Monocráticas
Decisões

INTIMAÇÃO ÀS PARTES N.º 51/2013
AUTOS N.º 2-42.2013.6.27.0005
ASSUNTO: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
PROCEDÊNCIA:
RECORRENTE:
ADVOGADOS:
RECORRIDOS:
ADVOGADOS:

MIRACEMA DO TOCANTINS -TO
MOSANIEL MARTINS CALDEIRA
INDIANO SOARES E SOUZA e BERNARDINO DE ABREU NETO
MUNIZ ARAÚJO PEREIRA E NILO CAVALCANTE MONTEIRO
JUVENAL KLAYBER COELHO, ADRIANO GUINZELLI e RONÍCIA
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TEIXEIRA DA SILVA
JUIZ JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA

De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA, Relator dos
autos em epígrafe, ficam intimadas as partes interessadas da r. Decisão exarada nos seguintes
termos:
“DECISÃO. Trata-se de pedido de reconsideração aviado às fls.626/629 pelos recorridos
Muniz Araújo Pereira e Nilo Cavalcante Monteiro para que seja reconsiderada a decisão de
fls.602/611,por mim proferida, na parte que determinou a adequação do rol de testemunhas
arroladas por eles, de 12 (doze) para o total de 6 (seis).
Para tanto, a fim de comprovarem suas alegações, colacionam julgados de instância superior e
postulam que seja mantido o rol de 12 testemunhas, conforme indicado nas contrarrazões. Por
fim, fornecem o rol de testemunhas devidamente adequado, caso o pedido de reconsideração
não seja acolhido, e, ao final, postulam o prequestionamento da matéria suscitada.
Pois bem, apesar de figurar no polo passivo da demanda um autêntico caso de litisconsórcio
passivo necessário unitário, ou seja, tutela jurisdicional uniforme para ambos, creio que imputar
a um dos consortes o papel de mero expectador passivo do cenário probatório vai de encontro
ao princípio do contraditório em sua dimensão substancial, posto que também cabe a ele influir
no convencimento do julgador.
Nesse sentido, em situação semelhante, trago à colação as razões do voto proferido pelo
Ministro Cezar Peluso, respaldando a tese vencedora, quando do julgamento do RESPE n.º
25478/2008:
"Senhor Presidente, gostaria de fazer duas distinções. Creio serem dois temas diferentes. Um
tema é o poder, que tem o juiz como diretor do processo, de avaliar a pertinência ou não da
prova. Ele pode indeferir a prova, entendendo não ser útil, necessária etc, e justificar a
apreciação pelo Tribunal de sua fundamentação, para saber se é adequada ou não.
Outro tema é a fixação da tese de que o litisconsorte passivo necessário unitário não tem
direito de fazer prova testemunhal. E, mais, que teria de demonstrar algo em particular em
termos de prejuízo, quando, na verdade, se trata é de recuperar a idéia do litisconsorte. O que
é um litisconsorte? É aquele que participa de uma causa comum, que tem uma sorte comum,
tanto mais comum, quanto mais unitário seja o litisconsórcio.
Em outras palavras, se ele tem uma causa comum, tem todo o interesse de produzir prova,
ainda que os fatos não lhe digam respeito pessoalmente, porque teoricamente podemos admitir
que ele faça melhor prova do que seu litisconsorte. É por isto que é chamado ao processo:
para colaborar com seu litisconsorte na causa que lhe é comum, porque daquela decisão
comum lhe vai resultar eventualmente um prejuízo."
Por outro giro, observo que os fatos atribuídos aos recorridos na exordial são plúrimos, graves
e demandam certo grau de complexidade em sua comprovação. Dessa forma, os meios para
sua produção, desde que proporcionais e pertinentes aos fins propostos, carecem de um
protagonismo maior por parte dos contentores para que o desiderato da verdade possível de
ser produzida seja atingida.
Sendo assim, vejo que cada um dos recorridos indicou, de forma particularizada e determinada,
seu respectivo rol. Dessa maneira, não seria plausível deixar de atender ao pedido dos
recorridos.
Ante o exposto, acato o pedido de reconsideração de fls.626/629 e determino a expedição de
carta de ordem, nos moldes estabelecidos anteriormente, para que sejam ouvidas as 12 (doze)
testemunhas arroladas pelos recorridos, de forma individual e determinada, ou seja, 06 (seis)
para cada um deles, conforme estampado às fls.564/565 das contrarrazões, alterando-se a
decisão de fls.602/611 apenas nessa parte.
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Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.
Palmas(TO), 02 de abril de 2013. (a) Juiz João OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA. RELATOR”.
Secretaria Judiciária e Gestão da Informação, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil
e treze.
Regina Bezerra dos Reis
Secretária Judiciária e Gestão da Informação
Pautas
Pauta de Julgamentos

Pauta nº 28/2013
Pauta nº 28/2013- Elaborada nos termos do Regimento Interno, para julgamento a partir da
sessão do dia 09/04/2013, (terça-feira), às 17:00h, dos processos abaixo relacionados, assim
como dos adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 755-88.2012.6.27.0019
ORIGEM: SANTA ROSA DO TOCANTINS-TO (19ª ZONA ELEITORAL - NATIVIDADE)
ASSUNTO: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - CONTAS - DESAPROVAÇÃO /
REJEIÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - 19ª ZONA ELEITORAL
(NATIVIDADE/TO) - ELEIÇÕES 2012
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
REQUERENTE: FLORIANO HOFFMANN
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, SANTA ROSA - TO
ADVOGADO: MAURÍCIO CORDENONZI
ADVOGADO: ROGER DE MELLO OTTAÑO
ADVOGADO: RENATO DUARTE BEZERRA
REQUERIDO: AILTON PARENTE ARAPÚJO, CANDIDATO ELEITO A PREFEITO
ADVOGADO: TÉLIO LEÃO AYRES
ADVOGADO: MARCONY NONATO NUNES
REQUERIDO: DOMINGOS SANTOS PINTO BATISTA, CANDIDATO ELEITO A VICEPREFEITO
ADVOGADO: MARCONY NONATO NUNES
PRE.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
2. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 986-06.2012.6.27.0023
ORIGEM: BOM JESUS DO TOCANTINS-TO (23ª ZONA ELEITORAL - PEDRO AFONSO)
ASSUNTO: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - CONTAS - DESAPROVAÇÃO /
REJEIÇÃO DAS CONTAS - ABUSO DE PODER POLÍTICO - PEDIDO DE REFORMA DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÃNCIA - 23ª ZONA ELEITORAL (PEDRO AFONSO/TO) ELEIÇÕES 2012
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
RECORRENTE: CARLEIDE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADO: RUI CARLOS DA S. AGUIAR
RECORRENTE: WILTON CARLOS DE CARVALHO GALINDO
ADVOGADO: RUI CARLOS DA S. AGUIAR
RECORRIDO: ROSÂNGELA BARBOSA BEZERRA, CANDIDATA ELEITA A PREFEITA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO
ADVOGADO: ELTON VALDIR SCHMITZ
ADVOGADA: ELISÂNGELA SALLET SAVEDRA
RECORRIDO: PEDRO BARNABÉ MACHADO, CANDIDATO ELEITO A VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO
ADVOGADO: ELTON VALDIR SCHMITZ
ADVOGADA: ELISÂNGELA SALLET SAVEDRA
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PRE.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
3. RECURSO ELEITORAL Nº 48-80.2012.6.27.0000
ORIGEM: PALMAS-TO
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA - EXTEMPORÂNEA /
ANTECIPADA - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO / INSERÇÕES DE PROPAGANDA PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA.
HORÁRIO
ELEITORAL
GRATUITO
DO
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES - PT. INSERÇÕES. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
RECORRENTE: PARTIDO VERDE - PV/TO, DIRETÓRIO ESTADUAL DO PV-TO
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER COELHO
ADVOGADO: ADRIANO GUINZELLI
ADVOGADA: RONÍCIA TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALYNE COELHO PEREIRA
RECORRENTE: MARCELLO DE LIMA LELIS, DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER COELHO
ADVOGADO: ADRIANO GUINZELLI
ADVOGADA: RONÍCIA TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALYNE COELHO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, POR SEU PROCURADOR
ADVOGADO: RODRIGO FOGAÇA PROPÉCIO
RECORRIDO: RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE PALMAS - TO
ADVOGADO: MARCELO WALACE DE LIMA
ADVOGADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, POR SEU PROMOTOR
PRE.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
4. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 2-94.2013.6.27.0020
ORIGEM: SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE-TO (20ª ZONA ELEITORAL - PEIXE)
ASSUNTO: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - CONTAS - DESAPROVAÇÃO /
REJEIÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - 20ª ZONA ELEITORAL
(PEIXE/TO) ELEIÇÕES 2012.
RELATOR: JUIZ MAURO JOSÉ RIBAS
RECORRENTE: DAVI RODRIGUES DE ABREU
ADVOGADO: MAURÍCIO CORDENONZI
ADVOGADO: ROGER DE MELLO OTTAÑO
ADVOGADO: RENATO DUARTE BEZERRA
RECORRIDO: JOÃO JAIME CASSOLI, CANDIDATO A PREFEITO ELEITO
ADVOGADOS: DÍDIMO HELENO PÓVOA AIRES e Outros
RECORRIDO: OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES, CANDIDATO ELEITO A VICE-PREFEITO
ADVOGADOS: DÍDIMO HELENO PÓVOA AIRES e Outros
PRE.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
Palmas - TO, 4 de abril de 2013.
Regina Bezerra dos Reis
Secretária Judiciária e Gestão da Informação
Pauta nº 30/2013
Pauta nº 30/2013- Elaborada nos termos do Regimento Interno, para julgamento a partir da
sessão do dia 10/04/2013, (quarta-feira), às 17:00h, dos processos abaixo relacionados, assim
como dos adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1. RECURSO ELEITORAL Nº 539-30.2012.6.27.0019
ORIGEM: ALMAS-TO (19ª ZONA ELEITORAL - NATIVIDADE)
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - CANDIDATO A VEREADOR. PEDIDO DE
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - 19ª ZONA ELEITORAL
(NATIVIDADE/TO) - ELEIÇÕES 2012.
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
RECORRENTE: EDINALDO DOS SANTOS DE JESUS, CANDIDATO A VEREADOR.
ADVOGADO: ADONILTON SOARES DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 19ª ZONA ELEITORAL, NATIVIDADE - TO
PRE.: RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS
Palmas - TO, 4 de abril de 2013.
Regina Bezerra dos Reis
Secretária Judiciária e Gestão da Informação
ZONAS ELEITORAIS
11ª Zona Eleitoral - ITAGUATINS
Editais

Intimação
Assunto: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Número: 840-98.2012.6.27.0011
Município: MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
REPRESENTANTE(S):

REPRESENTADO(S):
ADVOGADO(S):

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB; DEMOCRATAS DEM; COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MAURILÂNDIA MELHORAR E CRESCER;
JUSCELINO BARBOSA DE SOUSA, CANDIDATO A PREFEITO
LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA, CANDIDATA A PREFEITRA; ANTÔNIO
MELQUIADES RODRIGUES DA SILVA, CANDIDATO A VICE-PREFEITO
JOSÉ RENARD DE MELO PEREIRA - OAB: 215-A/TO; MAURÍCIO CORDENONZI OAB: 2223-B/TO; ROGER DE MELLO OTRTAÑO - OAB: 2583/TO; RENATO DUARTE
BEZERRA - OAB: 4296/TO

INTIMAÇÃO DE DESPACHO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral, Doutor Baldur Rocha Giovannini, ficam
intimados os advogados e as partes quanto ao teor do despacho a seguir transcrito, exarado
no feito em epígrafe: “Tendo em vista que este Juiz Eleitoral está com uma consulta médica
marcada para o dia 9/4/2013, não podendo ser remarcada para outra data, pois as escassez
na oferta de serviço de saúde na região do Bico do Papagaio impossibilita que haja a mudança
daquela data; redesigno a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 9/4/2013
para o dia 10/4/2013, às 14h00, no mesmo local. Intimem-se. Oficie-se a FUNAI”. (...)
Itaguatins, 4/4/13(...) Baldur Rocha Giovannini (...)Juiz Eleitoral”. Cartório Eleitoral da 11ª Zona
Eleitoral, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze.
Samir Almeida Teixeira
Chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral - XAMBIOÁ
Atos de Juiz Eleitoral

Decisão
Processo: 97-41.2013.6.27.0012
Protocolo: 9741/2013
Assunto: Restabelecimento de Direitos Políticos
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Interessado: João Luís Barbosa Lima
DECISÃO
Vistos os autos.
Trata-se de procedimento visando o restabelecimento dos direitos políticos de João Luís
Barbosa Lima, inscrito nesta 12ª Zona Eleitoral, sob a inscrição eleitoral n.º 023957022765, o
qual teve a pena declarada extinta no bojo dos autos n.º 2007.0001.5974-1/0, na Comarca de
Xambioá/TO, nos termos de sentença datada de 5/7/2012, com trânsito em julgado em
2/8/2012. Tudo, conforme Ofício nº 207/2013 da Escrivania Criminal da Comarca de Xambioá
Extrai-se dos autos que o eleitor foi condenado pelo crime tipificado no art, 12 da Lei nº
6368/76, revogada pela Lei nº 11343/2006, que manteve a tipificação do crime referido em seu
art. 33. Tal delito penal implica inelegibilidade ao seu agente, nos termos do art. 1º, I, “e”, item
“7”, da Lei Complementar n.º 64/90 (Alterada pela Lei Complementar n.º 135, de 04 de junho
de 2010).
FACE AO EXPOSTO, considerando a sentença extintiva da pretensão executória da pena, às
fls. 03/04, determino a anotação da cessação da suspensão dos direitos políticos (via ASE 370)
de João Luís Barbosa Lima, inscrição eleitoral n.º 023957022765.
O eleitor ficará, todavia, inelegível, na forma do disposto na alínea “e”, item “7” do inciso I do
art. 1º da LC n.º 64/90, pelo prazo de 08 (oito) anos contados a partir da extinção da
punibilidade da pena.
Efetue o Cartório Eleitoral a anotação do ASE 540 – Inelegibilidade, no histórico da inscrição
eleitoral do eleitor João Luís Barbosa Lima, que tendo extinta a punibilidade pela prática do
delito capitulado no art. 12 da Lei 6368/76, atualmente tipificado no art. 33 da Lei nº
11343/2006, está inelegível pelos próximos 8 (oito) anos. Prazo esse, contado a partir de 2 de
agosto de 2012, quando transitou em julgado a sentença extintiva da punibilidade do eleitor, o
qual, nesse período, detém direito de votar, mas não o de ser votado.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ao Cartório para as providências necessárias.
Após, arquivem-se os autos.
Xambioá, 4 de abril de 2012.
Ricardo Gagliardi
Juiz da 12ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral - CRISTALANDIA
Editais

INTIMAÇÃO ÀS PARTES
AUTOS N.º 1318-13.2010.6.27.0013 – 13ªZE – CRISTALÂNDIA-TO.
ASSUNTO: EXPEDIÇÃO DE CATA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO JUSTIÇA E TRABALHO
ADVOGADO: DR. LUIZ CARLOS LACERDA CABRAL, OAB/TO N.º 812
ADVOGADA: DRª VANUZA PIRES DA COSTA, OAB/TO Nº 2191
ADVOGADO: DR. VALDIRAM CAMARA GOMES OAB/TO Nº 3773
REPRESENTADO: RAIMUNDO CARREIRO VARÃO
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO IANOWICH FILHO OAB/TO Nº 2643.
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De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral RENATA DO NASCIMENTO E SILVA,
ficam intimados os ora representante e representados do inteiro teor do despacho exarado nos
autos em epígrafe, conforme determinado no despacho a seguir transcrito: “ Vistos.
Considerando-se que, as testemunhas estão residindo no município de Paraíso do Tocantins,
conforme of. nº 299/12, da Delegacia de Polícia de Cristalândia, juntado às fls. 131/134,
expeça-se Carta Precatória ao Juízo Eleitoral da Zona de Paraíso do Tocantins, com a
finalidade de realizar audiência de oitiva das referidas testemunhas, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, encaminhando cópias da denúncia, da defesa preliminar do réu e do presente
despacho. 1.Intimem-se os representado e representante, por meu de seus advogados. 2.
Notifique-se ao Ministério Público Eleitoral. 3. Após devolução da precatória, nova conclusão.
Cumpra-se. Cristalândia, TO, 26/02/2013. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA - Juíza
Eleitoral”.
CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe de Cartório – 13a ZE.
16ª Zona Eleitoral - COLMÉIA
Atos de Juiz Eleitoral

Sentença
PROCESSO Nº
PROTOCOLO
JUÍZO ELEITORAL
CLASSE
REPRESENTANTE
ADVOGADOS
REPRESENTADOS

ADVOGADOS

:
:
:
:
:
:

419-93.2012.6.27.0016
49.630/2012
16ª ZONA
AIJE
Coligação 100% Colmeia, agora é a vez do povo
Almilton Ferreira de Oliveira – OAB/TO 501
Coligação Força do Povo
Ermilson Pereira da Silva
Eterno Daniel Donato
Tiago Antônio Gomes Fouveia de Sousa – OAB 28.409

SENTENÇA
Cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral investigação Judicial Eleitoral
fundamentada no art. 41-A e 73 da lei n.º 9504/97, art. 22 da LC 64/90, e art. 299 do Código
Eleitoral, movida pela Coligação 100% Colmeia, agora é a vez do povo em face de Coligação
Força do Povo, Ermilson Pereira da Silva e Eterno Daniel Donato.
Em síntese, o autor relata que várias irregularidade cometidas pelos candidatos a Prefeito, ora
Representados, que são consideradas captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas pelos
servidores públicos. Para comprovação do alegado, apresentaram rol de testemunhas e mídias
digitais.
Por fim, requereram citação dos Representados para se defenderem, julgamento procedente
da ação, com a cassação do registro ou diploma do candidato e outras penalidades legais.
Recebida a inicial, os Representados foram notificados (folhas 33/34) para apresentarem
defesas (folha 35/96). Resumidamente, o advogado dos Representados alegou que a falta de
comprovação do alegado, não configurando os requisitos expressos do art. 41-A da Lei
9.504/97, ou qualquer outro que configura ilícito eleitoral, requerendo indeferimento todos os
pedidos da exordial.
Aberto vista ao MPE, este requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.
Intimado para manifestar-se, o advogado dos Representantes, solicitou sobrestamento dos
autos, para posterior manifestação.
Deferido o pedido, após o prazo, houve manifestação do advogado dos autores a respeito do
não prosseguimento do feito.
Autos conclusos em 01/04/2013.
É o breve relatório, passo a decidir.
A manutenção compulsória do autor no polo ativo da demanda é temerária, inclusive nas ações
que analisam direitos indisponíveis. Em que se pese outro entendimento, não parece razoável
impor que o representante prossiga com demanda em ralação à qual já não tem interesse.
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Sendo assim, acredito não ser razoável exigir que o autor continue na demanda, inclusive
sendo obrigado a realizar audiência de um processo que não possui mais vontade em agir.
Não se pode obrigar alguém a ingressar ou continuar com uma ação, mesmo se tratando de
direitos indisponíveis.
RECURSO ESPECIAL Nº 433.655 - SC (2002/0053849-9) RELATOR : MINISTRO HERMAN
BENJAMIN
1. A desistência da União não trará prejuízos ao andamento da ação civil que prossegue
conduzida pelo parquet federal.
2. Por outro lado, a mantença da União no pólo ativo da ação agride o princípio de que
ninguém pode ser obrigado a figurar como autor ou assim permanecer.
3. Agravo de instrumento improvido.

O procurador dos Representantes possui poderes para requerer a desistência, sendo assim,
homologo a desistência conforme o manifestação de folha 102, verso.
De outro lado, o interesse público que essa ação representa não permite a simples
homologação da desistência.
Neste caso o Ministério Público deve assumir o polo ativo da relação processual, que apesar
de não existir previsão legal na legislação eleitoral, cabe analogia ao disposto no artigo 9ª da
Lei n.º 4.728/65:
“(...) não procede o argumento de que não é admitida a desistência no amito da justiça
eleitoral. È permitido às partes desistirem, cabendo eventual intervenção do Ministério Público,
caso se trate de matéria de ordem pública. (...)” (TSE – Ac n.º 4484/PI, DE 10/02/2004 –
JURISTSE 16:123) “
Nesse caso, com homologação da desistência, passo ao Ministério Público Eleitoral o polo
ativo da demanda, seguindo orientação do TSE:
Não há previsão legal de desistência na AIJE, de tal sorte que se pode aplicar a analogia da
norma do artigo 9.º da Lei n.º 4.717/65 (Ação Popular), segundo a qual se o autor desistir da
ação, será assegurado ao Ministério Público dar seguimento, tendo em conta os altos valores
para o Estado Democrático de Direito, o que já mereceu a acolhida do TSE - Ac. n.º 15.085 de
16.05.2000.
Entretanto, o próprio Ministério Público Eleitoral já se manifestou contrário a esta ação, página
97.
Sendo assim, após homologação da desistência e com o fim de evitar a utilização da máquina
do judiciário em vão, extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267,
VIII do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não considero a lide temerária, uma vez não
caracterizado o descumprimento do dever de lealdade por parte do Representante, sob pena
limitar o exercício do direito de ação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após ciência do MPE, transitado em julgado, arquivem-se.
Colmeia/TO, 04 de abril de 2013.
Marcelo Laurito Paro
Juiz Eleitoral da 16ª Zona
25ª Zona Eleitoral - DIANÓPOLIS
Atos de Juiz Eleitoral

Sentença
PROTOCOLO N.º: 60.100/2012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
PARTIDO: PT
COMITÊ FINANCEIRO: ÚNICO DO PT
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS/TO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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SENTENÇA
Tratam-se de PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CAMPANHA do partido político e comitê
financeiro acima nominados, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verificou-se que as presentes prestações de contas estão instruídas com os documentos
elencados nos incisos I a XI do art. 40 da Resolução TSE 23.376/2012, todos eles impressos
pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE devidamente assinados pelo
presidente e tesoureiro.
Constatou-se, também, que o diretório e o comitê financeiro providenciaram a abertura da
conta bancária específica para a campanha, conforme previsto no art. 12 da supracitada
Resolução. No entanto, não houve movimentação financeira na referida conta bancária, fato
comprovado pela apresentação dos extratos bancários.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do PT e do
COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO DO PT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
Município a que se refere: Rio da Conceição/TO
Ação Penal n.º 02/2008
Protocolo n.º: 25023369/2007
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Marcos Vinícius Rodrigues França
SENTENÇA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS ofereceu denúncia em desfavor de
MARCOS VINICIUS RODRIGUES FRANÇA imputando ao mesmo o crime previsto no artigo
289 do Código Eleitoral, praticado em 29 de outubro de 2003.
A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2007.
À fl. 148, consta termo de audiência de suspensão condicional do processo.
A suspensão foi cumprida sem ocorrência de qualquer causa de revogação (fls. 150).
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral pugnou pela extinção da punibilidade (fl.
152-verso).
É o relatório.
Verifica-se que o réu cumpriu a proposta de suspensão condicional do processo e a extinção
da punibilidade é medida que se impõe, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95:
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
Posto isto, acolho o parecer ministerial e nos termos do art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95,
DECLARO extinta a punibilidade de MARCOS VINICIUS RODRIGUES FRANÇA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dianópolis 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 60 .0 61 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: ALDINO BARBOSA DE FRANÇA
CARGO: Prefeito
MUNICÍPIO: RIO DA CONCEIÇÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) ALDINO
BARBOSA DE FRANÇA, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) ALDINO BARBOSA DE FRANÇA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 56 .4 11 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: JOAQUIM CARLOS AZEVEDO
CARGO: Prefeito
MUNICÍPIO: TAIPAS DO TOCNTINS
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) JOAQUIM
CARLOS AZEVEDO, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) JOAQUIM CARLOS AZEVEDO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 60 .9 98 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: ARNALDO PESSOA
CARGO: Prefeito
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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MUNICÍPIO: NOVO JARDIM
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) ARNALDO
PESSOA, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) ARNALDO PESSOA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 61 .7 89 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: FRANCISCO MELO MOREIRA
CARGO: Vereador
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) FRANCISCO
MELO MOREIRA, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) FRANCISCO MELO MOREIRA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 59 .7 70 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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CANDIDATO: MARIA DE FÁTIMA WOLNEY CAVALCANTE AIRES
CARGO: Vereador
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) MARIA DE
FÁTIMA WOLNEY CAVALCANTE AIRES, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) MARIA DE FÁTIMA WOLNEY CAVALCANTE AIRES.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
PROTOCOLO N.º: 55.795/2012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
PARTIDO: PDT
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS/TO
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do partido acima nominado, referente
às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verificou-se que a presente prestação de contas está instruída com os documentos elencados
nos incisos I a XI do art. 40 da Resolução TSE 23.376/2012, todos eles impressos pelo Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE devidamente assinados pelo presidente e
tesoureiro.
Constatou-se, também, que o diretório providenciou a abertura da conta bancária específica
para a campanha, conforme previsto no art. 12 da supracitada Resolução. No entanto, não
houve movimentação financeira na referida conta bancária, fato comprovado pela
apresentação dos extratos bancários.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do PDT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis, 2 de abril de 2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 59 .8 56 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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CANDIDATO: ROSANGELA ALVES BARBOSA
CARGO: Vereador
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) ROSANGELA
ALVES BARBOSA, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) ROSANGELA ALVES BARBOSA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis/TO, 02/04/2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 59 .7 69 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: LUCIANO FRANCISCO LEITE
CARGO: Vereador
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) LUCIANO
FRANCISCO LEITE, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) LUCIANO FRANCISCO LEITE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis/TO, 02/04/2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
PROTOCOLO

N . º 59 .8 10 /201 2

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: CARLA BEZERRA MELO
CARGO: Vereador
MUNICÍPIO: DIANÓPOLIS
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) CARLA
BEZERRA MELO, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) CARLA BEZERRA MELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis/TO, 02/04/2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
P R O T O C O L O N . º 60 .0 58 /201 2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012
CANDIDATO: ELCIONE ALVES DE JESUS
CARGO: Vereador
MUNICÍPIO: RIO DA CONCEIÇÃO
SENTENÇA
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) candidato(a) ELCIONE ALVES
DE JESUS, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verifica-se que o candidato prestou contas relativas à arrecadação e a aplicação de recursos
financeiros utilizados em sua campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto na Resolução
do TSE n.º 23.367/2012.
Restou demonstrado pelo relatório conclusivo de exame que o candidato identificou a origem
dos recursos recebidos, emitindo o(s) recibo(s) eleitoral(is) correspondentes, não se verificando
recursos provenientes de fontes vedadas pela legislação.
Os recursos arrecadados foram utilizados com despesas de campanha, previstas na referida
resolução.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do(a)
candidato(a) ELCIONE ALVES DE JESUS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis/TO, 02/04/2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
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PROTOCOLO N.º: 60.421/2012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
PARTIDO: PT
COMITÊ FINANCEIRO: PARA VEREADOR DO PT
MUNICÍPIO: RIO DA CONCEIÇÃO/TO
SENTENÇA
Tratam-se de PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CAMPANHA do partido político e comitê
financeiro acima nominados, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verificou-se que as presentes prestações de contas estão instruídas com os documentos
elencados nos incisos I a XI do art. 40 da Resolução TSE 23.376/2012, todos eles impressos
pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE devidamente assinados pelo
presidente e tesoureiro.
Constatou-se, também, que o diretório e o comitê financeiro providenciaram a abertura da
conta bancária específica para a campanha, conforme previsto no art. 12 da supracitada
Resolução. No entanto, não houve movimentação financeira na referida conta bancária, fato
comprovado pela apresentação dos extratos bancários.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do PT e do
COMITÊ FINANCEIRO PARA VEREADOR DO PT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis/TO, 02/04/2013.
Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE

PROTOCOLO N.º: 60.420/2012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
PARTIDO: PPS
COMITÊ FINANCEIRO: PARA VEREADOR DO PP
MUNICÍPIO: RIO DA CONCEIÇÃO/TO
SENTENÇA
Tratam-se de PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CAMPANHA do partido político e comitê
financeiro acima nominados, referente às Eleições Municipais do ano de 2012.
Foi emitido relatório conclusivo de exame da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É, em sinopse, o relatório.
Verificou-se que as presentes prestações de contas estão instruídas com os documentos
elencados nos incisos I a XI do art. 40 da Resolução TSE 23.376/2012, todos eles impressos
pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE devidamente assinados pelo
presidente e tesoureiro.
Constatou-se, também, que o diretório e o comitê financeiro providenciaram a abertura da
conta bancária específica para a campanha, conforme previsto no art. 12 da supracitada
Resolução. No entanto, não houve movimentação financeira na referida conta bancária, fato
comprovado pela apresentação dos extratos bancários.
Assim sendo, ante a regularidade das contas apresentadas e nos termos da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2012 JULGAR APROVADAS as contas do PPS e
do COMITÊ FINANCEIRO PARA VEREADOR DO PPS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
Dianópolis/TO, 02/04/2013.
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Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Eleitoral – 25ª ZE
26ª Zona Eleitoral - PONTE ALTA
Atos de Juiz Eleitoral

Sentença
Autos n.º 14-90.2013.6.27.0026
Assunto: Restabelecimento de Direitos Políticos
Requerente: DEUSIANO RIBEIRO AIRES
Requerido(a): Justiça Eleitoral
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Tratam os autos da solicitação de restabelecimento de direitos políticos do eleitor DEUSIANO
RIBEIRO AIRES, inscrição eleitoral n.º 0300 0740 2720.
Às fls. 02/04 consta requerimento do eleitor, acompanhado de certidão de objeto e pé expedida
pelo Cartório Criminal da Comarca de Ponte Alta do Tocantins certificando a extinção da
punibilidade do requerente.
À fl. 05 está acostado para os autos espelho de consulta eleitor.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Reza o art. 52, caput, da Resolução nº 21.538/2003:
A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será
possível mediante comprovação de haver cessado o impedimento.
Ainda na mesma resolução, esclarece o art. 53, II:
Art. 53. São considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de
direitos políticos:
I - (...)
II – Nos casos de suspensão:
a) para interditos ou condenados: sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro
documento;
(...)
Da análise dos autos constata-se que a pena imputada ao eleitor foi cumprida conforme
certidão extraída do processo de execução n.º 2011.0000.5516-2/0, já arquivado.
III - DISPOSITIVO
Face ao exposto, com fulcro no art. 52, caput e 53, II, a, da Resolução TSE nº 21.538/2003,
determino a regularização da situação do eleitor DEUSIANO RIBEIRO AIRES, com a anotação
do código ASE 370 – Cessação do Impedimento para a sua inscrição eleitoral no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se.
Ponte Alta do Tocantins/TO, 03 de abril de 2013.
JORDAN JARDIM
Juiz Eleitoral
Autos n.º 15-75.2013.6.27.0026
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Assunto: Suspensão de Direitos Políticos – Condenação Criminal
Interessado: EDMILSON AIRES DO NASCIMENTO
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Tratam os autos da informação da condenação criminal do eleitor EDMILSON AIRES DO
NASCIMENTO (inscrição eleitoral n.º 0352 3529 2720), cuja sentença transitou em julgado em
26 de março de 2012.
Às fls. 02/24 dos autos consta ofício do Cartório Eleitoral da 3ª Zona e cópia do processo DP
n.º 31-98.2013.6.27.0003.
À fls.25, foi juntado espelho de consulta ao sistema ELO.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Reza o art. 15, III, da Constituição Federal de 1988:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos
de:
(...)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
(...)
Estabelece o art. 51, caput, da Resolução n. 21.538/2003 que:
Art. 51. Tomando conhecimento de fato ensejador de inelegibilidade ou de suspensão de
inscrição por motivo de suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício do voto,
a autoridade judiciária determinará a inclusão dos dados no sistema mediante comando de
FASE.
Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de fato ensejador de suspensão de inscrição por
motivo de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgada em face do eleitor EDMILSON AIRES DO NASCIMENTO (inscrição eleitoral n.º 0352
3529 2720).
III - DISPOSITIVO
Face ao exposto, nos termos do art. 15, III, CF/88 e com fundamento no art. 51, caput, da
Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino a anotação no sistema ELO do código ASE 337 –
Suspensão dos Direitos Políticos para o eleitor EDMILSON AIRES DO NASCIMENTO
(inscrição eleitoral n.º 0352 3529 2720)
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se.
Ponte Alta do Tocantins/TO, 03 de abril de 2013.
JORDAN JARDIM
JUIZ ELEITORAL
Autos n.º 16-60.2013.6.27.0026
Assunto: Suspensão de Direitos Políticos – prestação de serviço militar obrigatório
Interessado: ALDIVAN MENDES DA SILVA
IRCEMMASCIEL GONZAGA VIEIRA
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Tratam os autos da informação da prestação de serviço militar obrigatório pelos eleitores
ALDIVAN MENDES DA SILVA (inscrição eleitoral n.º 0392 4442 2739) e IRCEMMASCIEL
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GONZAGA VIEIRA (inscrição eleitoral n.º 0387 9146 2739), cuja incorporação foi efetivada em
1º de março de 2012.
Às fls. 02/32 dos autos constam ofício da Corregedoria Regional Eleitoral do Tocantins e
relação de militares incorporados no 22º Batalhão de Infantaria em 2012.
Às fls.33/34, foram juntados espelhos de consulta ao sistema ELO.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Reza o art. 14, § 2º, da Constituição Federal de 1988:
Art. 14, § 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do
serviço militar obrigatório, os conscritos;
(...)
A interpretação do termo conscrito foi expressa na Res. n.º 15.945, de 16.11.1989, rel. Min.
Roberto Rosas, vejamos:
Ementa: 1. ELEITOR. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. 2. Entendimento da expressão
'conscrito' no art. 14, § 2º, da CF. 3. Aluno de órgão de formação da reserva. Integração no
conceito de serviço militar obrigatório. Proibição de votação, ainda que anteriormente alistado.
4. Situação especial prevista na Lei n. 5.292. Médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários.
Condição de serviço militar obrigatório. 5. Serviço militar em prorrogação ao tempo de soldado
engajado. Implicação do art. 14, § 2º, da CF. NE: (...) Nessa situação, estão abrangidos pela
proibição do art. 14, § 2º, da CF, isto é, não podem se alistar (...) (grifo nosso)
Estabelece o art. 51, caput, da Resolução n. 21.538/2003 que:
Art. 51. Tomando conhecimento de fato ensejador de inelegibilidade ou de suspensão de
inscrição por motivo de suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício do voto,
a autoridade judiciária determinará a inclusão dos dados no sistema mediante comando de
FASE.
Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de fato ensejador de suspensão de inscrição por
motivo de impedimento ao exercício do voto decorrente de prestação de serviço militar
obrigatório pelos eleitores ALDIVAN MENDES DA SILVA e IRCEMMASCIEL GONZAGA
VIEIRA.
III - DISPOSITIVO
Face ao exposto, nos termos do art. 14, § 2º, CF/88 e com fundamento no art. 51, caput, da
Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino a anotação no sistema ELO do código ASE 043 –
Suspensão – Conscrito, para os eleitores ALDIVAN MENDES DA SILVA (inscrição eleitoral n.º
0392 4442 2739) e IRCEMMASCIEL GONZAGA VIEIRA (inscrição eleitoral n.º 0387 9146
2739).
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se.
Ponte Alta do Tocantins/TO, 03 de abril de 2013.
JORDAN JARDIM
JUIZ ELEITORAL
Autos n.º 12-23.2013.6.27.0026
Protocolo n.º 7683/2013
Assunto: Cancelamento – Inscrição Eleitoral – Óbitos: Fevereiro/2013
Interessado(a): Justiça Eleitoral
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
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Tratam os autos da ocorrência dos óbitos dos eleitores TIMOTEA LOPES RODRIGUES (Título
Eleitoral n.º 0083 9283 2780), WANDERLEI DE FÁTIMA DOS SANTOS (Título Eleitoral n.º
0366 1045 2739), JORGE DEFENSOR DE OLIVEIRA (Título Eleitoral n.º 0083 7686 2771),
MARTINIANO AMARAL MARTINS (Título Eleitoral n. 0083 7186 2755), ELIAS RODRIGUES
ALVES (Título Eleitoral n.º 0229 8394 2755), ANTONIEL SOUZA LOPES (Título Eleitoral n.º
0373 4167 2771), RAIMUNDO TAVARES DO ROSÁRIO (Título Eleitoral n. 0083 6645 2747),
LUIZA RIBEIRO DE SOUZA (Título Eleitoral n. 0082 8787 2720), EDISIO SOARES AZEVEDO
(Título Eleitoral n.º 0082 2801 2798), CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO (Título Eleitoral
n.º 0101 4778 2704), ANTÔNIA RODRIGUES LACERDA (Título Eleitoral n. 0338 8632 2763),
CICERO MARTINS DA SILVA (Título Eleitoral n. 0303 0358 2739), JOSUE SEBASTIÃO
FIDUARIO (Título Eleitoral n.º 0326 6081 2720), RIVALDO SOUSA RODRIGUES (Título
Eleitoral n.º 0083 2450 2763), DIVINO PEREIRA BATISTA (Título Eleitoral n.º 0389 4408
2712), ISAIAS CIRILO PUGAS (Título Eleitoral n.º 0083 3082 2747) e VALMI BELEM DE
OLIVEIRA (Título Eleitoral n.º 0101 3407 2771), informados pelos Cartórios do Registro Civil de
Mateiros, Pindorama do Tocantins e Ponte Alta do Tocantins, bem como pelas 3ª e 29º Zonas
Eleitorais do Estado do Tocantins (fls. 02/08).
Juntou-se aos autos, após consulta no Sistema ELO, o espelho de consulta eleitor, no qual se
verificou que os eleitores WANDERLEI DE FÁTIMA DOS SANTOS (Título Eleitoral n.º 0366
1045 2739), JORGE DEFENSOR DE OLIVEIRA (Título Eleitoral n.º 0083 7686 2771), EDISIO
SOARES AZEVEDO (Título Eleitoral n.º 0082 2801 2798), CONSTANCIA MARIA DA
CONCEIÇÃO (Título Eleitoral n.º 0101 4778 2704) e JOSUE SEBASTIÃO FIDUARIO (Título
Eleitoral n.º 0326 6081 2720) tiveram os óbitos registrados pelo INSS.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 71, inciso IV, §§ 1º e 3º do Código Eleitoral assim dispõem sobre o procedimento de
comunicação do óbito dos eleitores e a exclusão das inscrições do cadastro nacional de
eleitores:
Art. 71 São causas de cancelamento
(...)
IV – O falecimento do eleitor
(...)
§1º A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do
eleitor, que poderá ser promovida ex oficio, a requerimento de delegado de partido ou de
qualquer eleitor.
(...)
§ 3º Os oficiais do registro civil, sob as penas do art. 293, enviarão, até o dia 15(quinze) de
cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de cidadão
alistáveis ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições.
Tendo em vista que os municípios que compõem a 26ª Zona Eleitoral são de pequeno porte,
que nos leva a deduzir que os óbitos dos eleitores acima relacionados foram fatos notórios, nos
termos do art. 79, da Lei n.º 4737/65, deixamos de publicar Edital para ciência dos
interessados.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, com fulcro no art. 71, IV e no art. 74, ambos do Código Eleitoral, DETERMINO o
cancelamento das inscrições dos eleitores TIMOTEA LOPES RODRIGUES (Título Eleitoral n.º
0083 9283 2780), MARTINIANO AMARAL MARTINS (Título Eleitoral n. 0083 7186 2755),
ELIAS RODRIGUES ALVES (Título Eleitoral n.º 0229 8394 2755), ANTONIEL SOUZA LOPES
(Título Eleitoral n.º 0373 4167 2771), RAIMUNDO TAVARES DO ROSÁRIO (Título Eleitoral n.
0083 6645 2747), LUIZA RIBEIRO DE SOUZA (Título Eleitoral n. 0082 8787 2720), ANTÔNIA
RODRIGUES LACERDA (Título Eleitoral n. 0338 8632 2763), CICERO MARTINS DA SILVA
(Título Eleitoral n. 0303 0358 2739), RIVALDO SOUSA RODRIGUES (Título Eleitoral n.º 0083
2450 2763), DIVINO PEREIRA BATISTA (Título Eleitoral n.º 0389 4408 2712), ISAIAS CIRILO
PUGAS (Título Eleitoral n.º 0083 3082 2747) e VALMI BELEM DE OLIVEIRA (Título Eleitoral
n.º 0101 3407 2771), com a anotação do código ASE 019
Publique-se. Registre-se.
Após cumpridas as formalidades legais e transcorrido o prazo para recurso sem manifestação,
arquive-se.
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Ponte Alta do Tocantins/TO, 03 de abril de 2013.
Jordan Jardim
Juiz Eleitoral
Editais

Intimação
ATOS DA 26ª ZE/TO
INTIMAÇÃO ÀS PARTES
REPRESENTAÇÃO N.º 252-46.2012.6.27.0026
REPRESENTANTE: CELSO ERALDO AYRES ARRUDA
ADVOGADO: MARISON DE ARAÚJO ROCHA OAB/TO 1336-B
REPRESENTADA: EUCLISIA TEIXEIRA BELEM
Por ordem do MM Juiz Eleitoral, Dr. Jordam Jardim, ficam as partes intimadas do seguinte
despacho:
DESPACHO
I – Defiro cota ministerial de fl. 11. II – Designo para proposta de transação penal para o dia
17/04/2013, às 09:00 horas. III - Requisitem-se certidões criminais da representada. IV –
Intimem-se as partes. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 04 de março de 2013.
Jordan Jardim
Juiz Eleitoral
EM 04/04/2013
Wellington Augusto de Moura Bahe
Analista Judiciário da 26ª ZE/TO
29ª Zona Eleitoral - PALMAS
Atos de Juiz Eleitoral

sentença
AUTOS N. 44-19.2013.6.27.0029

AÇÃO CAUTELAR

Requerente: ENCAM ENGENHARIA LTDA
Advogado: Adwadys Barros Vinhal, OAB-TO N.2541
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de Ação Cautelar com pedido liminar ajuizado por EMCAM
ENGENHARIA LTDA em face da UNIÃO FEDERAL onde se busca a emissão de Certidão
Negativa de Débitos em favor da empresa requerente.
Foi determinada, em fl.112, a oitiva da União Federal antes da apreciação do pedido liminar.
A empresa requerente formulou pedido de desistência do feito, por meio de petição de fl.114.
É o relatório.
Decido.
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No caso em exame a Empresa Requerente formulou o pedido de desistência às fls.114 do
autos, o que impõe seja ele homologado, com consequente extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Ante ao exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo com fundamento
no Art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.
Palmas-TO, 02 de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29a ZE/TO
PROCESSO N.º: 30-35.2013.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 66.14/2013

PRESTADOR : SILVINO COSTA MENDES - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTdoB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
SILVINO COSTA MENDES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão do atraso
na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato SILVINO COSTA MENDES,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 655-06.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 59.029/2012

PRESTADOR : ANTONILDO ALEXANDRE DE MEDEIROS - 65111 - VEREADOR - PALMAS
CNPJ: 16.379.045/0001-59
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ANTONILDO ALEXANDRE DE MEDEIROS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/34.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 37/38, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Antonildo Alexandre de Medeiros,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 679-34.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 59.796/2012

PRESTADOR : HUGO LEONARDO FERREIRA NOBRE - 40999 - VEREADOR - PALMAS
CNPJ: 16.110.829/0001-87
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
HUGO LEONARDO FERREIRA NOBRE objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/35.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 36/37 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 39/40, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Hugo Leonardo Ferreira Nobre,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 667-20.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 59.833/2012

PRESTADOR : GENILVADO DE MOURA SANTOS - 65655 - VEREADOR - PALMAS
CNPJ: 16.380.089/0001-07
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GENILVADO DE MOURA SANTOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/51.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 52/53 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 55/56, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Genilvado de Moura Santos,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 779-86.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 61.635/2012

PRESTADOR : ANTONIO DOS SANTOS SILVEIRA - 19001 - VEREADOR - PALMAS
CNPJ: 16.223.593/0001-95
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ANTONIO DOS SANTOS SILVEIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 32/33, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Antonio dos Santos Silveira,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 822-23.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 56.537/2012

PRESTADOR : DUCINALVA FERNANDES RIOS - 27440 - VEREADOR – PALMAS
CNPJ: 16.547.060/0001-69
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
DUCINALVA FERNANDES RIOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/36.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 37/38 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 39/40, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Ducinalva Fernandes Rios,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 675-94.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 59.799/2012

PRESTADOR : ANTONIO DOMINGOS DIAS DE SOUZA - 40222 - VEREADOR – PALMAS
CNPJ: 16.468.497/0001-07
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ANTONIO DOMINGOS DIAS DE SOUZA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/37.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 38/39 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 40/41, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Antonio Domingos Dias de Souza,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 812-76.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 56.742/2012

PRESTADOR : ANTÔNIO CARLOS BATISTA MATOS - 33000 - VEREADOR – PALMAS
CNPJ: 16.234.824/0001-66
PARTIDO POLÍTICO: PMN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ANTÔNIO CARLOS BATISTA MATOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 33/34, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Antônio Carlos Batista Matos,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 887-18.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº: 58.873/2012
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL - PSL - PALMAS
CNPJ: 06.177.674/0001-42
PARTIDO POLÍTICO: PSL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
A DIREÇÃO MUNICIPAL DO PSL - PALMAS objetivando dar cumprimento ao que preconiza
a Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012. Para tanto, apresentou os documentos
acostados às fls. 02/25.
Submetido o processo a exame foi emitido Relatório Preliminar para expedição de diligências
em fl.26.
Foram juntados os documentos de fls.27/34.
O parecer técnico conclusivo consta às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 37/38, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela Direção Municipal do PSL – PALMAS,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 902-84.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº: 62.211/2012
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL - PDT - PALMAS
CNPJ: 07.357.355/0001-81
PARTIDO POLÍTICO: PDT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
A DIREÇÃO MUNICIPAL DO PDT - PALMAS objetivando dar cumprimento ao que preconiza
a Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012. Para tanto, apresentou os documentos
acostados às fls. 02/20.
Submetido o processo a exame foi emitido Relatório Preliminar para expedição de diligências
em fls. 21/22.
Foram juntados os documentos de fls. 23/31.
O parecer técnico conclusivo consta às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 34/35, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela Direção Municipal do PDT – PALMAS,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 910-61.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 62.384/2012
PRESTADOR : DEUZA DOS SANTOS VIANA - 15222 – VEREADOR - PALMAS
CNPJ: 16.231.479/0001-07
PARTIDO POLÍTICO: PMDB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
DEUZA DOS SANTOS VIANA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução TSE N.23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, foram requeridas as diligências indicadas no Relatório
Preliminar de fls. 29/30.
Em atendimento ao relatório de diligências foram apresentados os documentos de fls. 31/55.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 56/57 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls.58/60, opinou pela aprovação com ressalva das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
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Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral identificou-se impropriedade caracterizada
pelos atrasos na entrega da 2ª prestação de contas parcial, na entrega da prestação de contas
final pela candidata bem como extrapolamento no prazo para abertura da conta bancária
eleitoral. Tratam-se de irregularidades que não chegam a comprometer a análise das contas,
conforme ressaltado no parecer do Ministério Público Eleitoral.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei 9.504/1997,
julgo regular a prestação de contas apresentada pela candidata Deuza dos Santos Viana,
APROVANDO-A, COM RESSALVAS, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 903-69.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 62.066/2012
PRESTADOR : JANETE VANDERLEI TEIXEIRA - 13199 - VEREADOR - PALMAS
CNPJ: 16.243.589/0001-99
PARTIDO POLÍTICO: PT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JANETE VANDERLEI TEIXEIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE N.23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls.35/36, opinou pela aprovação com ressalva das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
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c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral identificou-se impropriedade caracterizada
pelo atraso na entrega da prestação de contas pela candidata. Trata-se de irregularidade que
não chega a comprometer análise das contas, conforme ressaltado no parecer do Ministério
Público Eleitoral.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei 9.504/1997,
julgo regular a prestação de contas apresentada pela candidata Janete Vanderlei Teixeira,
APROVANDO-A, COM RESSALVAS, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 824-90.2012.6.27.0029
PROTOCOLO N.º 61.693/2012
PRESTADOR : GUSTAVO JAIME PERPÉTUO COELHO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GUSTAVO JAIME PERPÉTUO COELHO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/43.
Submetido o processo a exame, foram requeridas diligências de fls. 44/46.
Após a resposta às diligências, foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 80/81
dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 82/84, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
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b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato Gustavo Jaime Perpétuo Coelho,
APROVANDO-A COM RESSALVAS, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 680-19.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 59.134/2012
PRESTADOR : CLAUDEMIR LOPES - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PHS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
CLAUDEMIR LOPES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/54.
Submetido o processo a exame, foram requeridas diligências de fls. 55/56.
Após a resposta às diligências, foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls.
149/150 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 151/152, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
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b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato CLAUDEMIR LOPES,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 680-19.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 56.031/2012
PRESTADOR : DIEGO MARINHO MEDEIROS DE MOURA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
DIEGO MARINHO MEDEIROS DE MOURA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 33/34, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
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c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato DIEGO MARINHO MEDEIROS DE
MOURA, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 810-09.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 58.415/2012
PRESTADOR : GILBERTO GOMES DA SILVA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GILBERTO GOMES DA SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/32.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 33/34 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 36/37, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato GILBERTO GOMES DA SILVA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 704-47.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 55.155/2012
PRESTADOR : DARLAN SOUSA SILVA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PMN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
DARLAN SOUSA SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 33, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato DARLAN SOUSA SILVA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 736-52.2012.6.27.0029
PROTOCOLO N.º 56.493/2012
PRESTADOR : GELMIRES ALVES FRANÇA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GELMIRES ALVES FRANÇA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/26.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 27/28 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 30, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato GELMIRES ALVES FRANÇA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 671-57.2012.6.27.0029
PROTOCOLO N.º 59.820/2012
PRESTADOR : CRISTIANO CAMARA REIS - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PMDB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
CRISTIANO CAMARA REIS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/33.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 34/35 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 36, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato CRISTIANO CAMARA REIS,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 877-71.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 59.984/2012
PRESTADOR : JOSÉ MARIA SOARES QUIXABEIRA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JOSÉ MARIA SOARES QUIXABEIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JOSÉ MARIA SOARES
QUIXABEIRA, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 909-76.2012.6.27.0029
PROTOCOLO N.º 62.356/2012
PRESTADOR : OSVALDO SOARES NETO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
OSVALDO SOARES NETO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 35/36, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato OSVALDO SOARES NETO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 748-66.2012.6.27.0029
PROTOCOLO Nº 60.291/2012
PRESTADOR : ILMA JARDIM VIEIRA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ILMA JARDIM VIEIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 29/30 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 31/31, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato ILMA JARDIM VIEIRA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 868-12.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 61.083/2012

PRESTADOR : ANAMAR OLIVEIRA COSTA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PR
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ANAMAR OLIVEIRA COSTA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/63.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 64/65 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 66/67, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato ANAMAR OLIVEIRA COSTA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 857-80.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 57.732/2012

PRESTADOR : DINA EDNA BARROS FERREIRA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
DINA EDNA BARROS FERREIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/21.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 23/24 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 25/27, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato DINA EDNA BARROS FERREIRA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 809-24.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 56.062/2012

PRESTADOR : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSD
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
CAROLINE GIMENEZ GRAÇA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/47.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 48/49 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 50/51, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato CAROLINE GIMENEZ GRAÇA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 672-42.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 55.267/2012

PRESTADOR : HÉLIO SANTANA ARAÚJO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PHS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
HÉLIO SANTANA ARAÚJO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/34.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 38, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato HÉLIO SANTANA ARAÚJO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO Nº: 702-77.2012.6.27.0029

PROTOCOLO Nº 60.098/2012

PRESTADOR : ELISABETE DE FÁTIMA CALVO MANZANO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ELISABETE DE FÁTIMA CALVO MANZANO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/36.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 37/38 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fl. 40, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato ELISABETE DE FÁTIMA CALVO
MANZANO, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 802-32.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.041/2012

PRESTADOR : MARIA LUIZA GOMES DA SILVA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 35/36, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão do atraso na prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade caracterizada pelo atraso
na entrega da prestação de contas pela candidata trata-se de irregularidade que não chega a
comprometer a aprovação das contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela candidata MARIA LUIZA GOMES DA SILVA,
APROVANDO-A com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 871-64.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.542/2012

PRESTADOR : GIRLANE SALVINO DA COSTA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PRB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GIRLANE SALVINO DA COSTA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 33/34 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 36/38, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão de sobra de campanha no valor de R$ 6,00 (seis) reais não ter sido juntado comprovante
de transferência ao órgão partidário.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas da candidata trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela candidata GIRLANE SALVINO DA COSTA,
APROVANDO-A com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 801-47.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.067/2012

PRESTADOR : JESUÍNO SANTANA DE OLIVEIRA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PC do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JESUÍNO SANTANA DE OLIVEIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 35/36, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão do atraso na entrega da primeira prestação de contas parcial e da final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JESUÍNO SANTANA DE
OLIVEIRA, APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 906-24.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 61.669/2012

PRESTADOR : DEUSDEDIT NUNES PINHEIRO SOBRINHO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
DEUSDEDIT NUNES PINHEIRO SOBRINHO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/35.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 36/37 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 35/36, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão do atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
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b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato DEUSDEDIT NUNES PINHEIRO
SOBRINHO, APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 804-02.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 61.587/2012

PRESTADOR : EONINGTON RODRIGUES BARROSO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
EONINGTON RODRIGUES BARROSO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/111.
Submetido o processo a exame, foram requeridas as diligências constantes no relatório de fls.
113/114.
Após a resposta às diligências requeridas, foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às
fls. 254/255 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante desse Órgão, em judicioso
parecer formulado às fls. 257/259, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em razão
do atraso na entrega das prestações de contas parciais e da final, bem como a ausência de
prova categórica da transferência da sobra de campanha ao órgão partidário.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
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a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores, mormente em razão do valor da
sobra de campanha de apenas R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, levando em consideração que o
candidato arrecadou o montante de R$ 108.976,52.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato EONINGTON RODRIGUES
BARROSO, APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 648-14.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 59.197/2012

PRESTADOR : HELENARA SOARES SANTOS - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
HELENARA SOARES SANTOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/34.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 36/37 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 39/40, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão do extrapolamento do prazo para a abertura de conta bancária.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade caracterizada pelo atraso
na abertura da conta bancária da candidata trata-se de irregularidade que não chega a
comprometer a aprovação das contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela candidata HELENARA SOARES SANTOS,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 900-17.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 57.420/2012

PRESTADOR : MARIA GORETT RODRIGUES BRAGA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA GORETT RODRIGUES BRAGA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/34.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 38, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARIA GORETT RODRIGUES
BRAGA, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 835-22.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 55.888/2012

PRESTADOR : IOLANDA PEREIRA CASTRO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
IOLANDA PEREIRA CASTRO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/36.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 37/38 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 40/41, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato IOLANDA PEREIRA CASTRO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 854-28.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.421/2012

PRESTADOR : LADICEIA RODRIGUES DE SOUSA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
LADICEIA RODRIGUES DE SOUSA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/34.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet em judicioso
parecer formulado às fls. 37/38, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato LADICEIA RODRIGUES DE
SOUSA, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 637-82.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 54.786/2012

PRESTADOR : MARIA FRANCISCA FARIAS - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PHS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA FRANCISCA FARIAS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/36.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 37/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 39, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARIA FRANCISCA FARIAS,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 716-61.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 57.143/2012

PRESTADOR : MARIA ESTER DOS SANTOS - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA ESTER DOS SANTOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 29/30 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 31, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br

Ano 2013, Número 058,

Palmas-TO,

Publicação: sexta-feira, 5 de abril de 2013,

Página 64

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARIA ESTER DOS SANTOS,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 713-09.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 57.084/2012

PRESTADOR : MIRCE DE SOUSA MILHOMEM - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MIRCE DE SOUSA MILHOMEM objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 34, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MIRCE DE SOUSA MILHOMEM,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 872-49.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.164/2012

PRESTADOR : MARIA VANIR ILÍDIO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA VANIR ILÍDIO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/64.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante à fl. 66 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 67, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARIA VANIR ILÍDIO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 669-87.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 59.822/2012

PRESTADOR : MARIA LÚCIA SOARES VIANA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSOL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA LÚCIA SOARES VIANA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/33.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 34/35 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 36, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARIA LÚCIA SOARES VIANA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 905-39.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 61.913/2012

PRESTADOR : GISLENE LOPES PEREIRA DE ARAÚJO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GISLENE LOPES PEREIRA DE ARAÚJO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão da entrega da prestação de contas final ter sido fora do prazo.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade caracterizada pelo atraso
na entrega da prestação de contas pela candidata trata-se de irregularidade que não chega a
comprometer a aprovação das contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela candidata GISLENE LOPES PEREIRA DE
ARAÚJO, APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 951-28.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 72.019/2012

PRESTADOR : MARIA ULICÉIA BRITO SILVA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARIA ULICÉIA BRITO SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Foi emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
razão da entrega da prestação de contas final ter sido fora do prazo.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade caracterizada pelo atraso
na entrega da prestação de contas pela candidata trata-se de irregularidade que não chega a
comprometer a aprovação das contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pela candidata MARIA ULICÉIA BRITO SILVA,
APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 743-44.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 57.777/2012

PRESTADOR : RAUDÉCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RAUDÉCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 33/34, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RAUDÉCIO SEBASTIÃO DOS
SANTOS, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 678-49.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 59.795/2012

PRESTADOR : RUY ALBERTO PEREIRA BUCAR - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RUY ALBERTO PEREIRA BUCAR objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/43.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 44/45 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 46/47, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RUY ALBERTO PEREIRA BUCAR,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 815-31.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 56.089/2012

PRESTADOR : JANNYS KLEITON PEREIRA DA SILVA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JANNYS KLEITON PEREIRA DA SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JANNYS KLEITON PEREIRA DA
SILVA, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 805-84.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 56.268/2012

PRESTADOR : ITAMAR ALMEIDA MELO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ITAMAR ALMEIDA MELO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 33, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br

Ano 2013, Número 058,

Palmas-TO,

Publicação: sexta-feira, 5 de abril de 2013,

Página 73

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato ITAMAR ALMEIDA MELO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 645-59.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 59.311/2012

PRESTADOR : RAIMUNDO NONATO NORONHA ALVES - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RAIMUNDO NONATO NORONHA ALVES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/43.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 45/46 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 47, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RAIMUNDO NONATO NORONHA
ALVES, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 722-68.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 55.317/2012

PRESTADOR : RUI TORRES CERQUEIRA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PPS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RUI TORRES CERQUEIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/33.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 34/35 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 36, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RUI TORRES CERQUEIRA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 875-04.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 56.553/2012

PRESTADOR : LUIS JOSÉ SIMÕES DE BARROS - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
LUIS JOSÉ SIMÕES DE BARROS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/34.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 37, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br

Ano 2013, Número 058,

Palmas-TO,

Publicação: sexta-feira, 5 de abril de 2013,

Página 76

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato LUIS JOSÉ SIMÕES DE BARROS,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 817-98.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.844/2012

PRESTADOR : MAYKON FERREIRA DO NASCIMENTO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MAYKON FERREIRA DO NASCIMENTO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/32.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 33/34 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 36/37, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MAYKON FERREIRA DO
NASCIMENTO, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 755-58.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.110/2012

PRESTADOR : PEDRO LOPES DE AGUIAR - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
PEDRO LOPES DE AGUIAR objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/64.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 66/66 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 67, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato PEDRO LOPES DE AGUIAR,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 799-77.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 61.588/2012

PRESTADOR : MARCOS SOUSA TERRECO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARCOS SOUSA TERRECO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/311 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado à fl. 32, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARCOS SOUSA TERRECO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 823-08.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.143/2012

PRESTADOR : PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/26.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 28/29 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 30/31, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato PAULO ROBERTO ALVES
GUIMARÃES, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 886-77.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 57.067/2012

PRESTADOR : GILBERTO BOLLELA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GILBERTO BOLLELA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 34, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato GILBERTO BOLLELA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 847-36.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.235/2012

PRESTADOR : MANOEL SOARES BRITO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MANOEL SOARES BRITO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/40.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 41/42 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado às fls. 43/44, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MANOEL SOARES BRITO,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 630-90.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 54.360/2012

PRESTADOR : PEDRO ADROALDO DA SILVA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
PEDRO ADROALDO DA SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 32, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato PEDRO ADROALDO DA SILVA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 687-11.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 55.028/2012

PRESTADOR : PEDRO DIAS CALAÇA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
PEDRO DIAS CALAÇA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/33.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 34/35 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 36, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato PEDRO DIAS CALAÇA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 687-27.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 61.054/2012

PRESTADOR : MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA VILLANOVA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA VILLANOVA objetivando dar cumprimento ao que
preconiza a Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente
prestação de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados
na campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de
vereador. Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado à fl. 32, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
VILLANOVA, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 28-65.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 62.09/2012

PRESTADOR : GERCIO DA SILVA MARQUES - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GERCIO DA SILVA MARQUES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/23.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante à fl. 24 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 27/28, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas,
em razão do atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato GERCIO DA SILVA MARQUES,
APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 756-43.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.286/2012

PRESTADOR : GUTTENBERG SARAIVA SOUZA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GUTTENBERG SARAIVA SOUZA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/35.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 36/37 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado às fls. 27/28, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão
do atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato GUTTENBERG SARAIVA SOUZA,
APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 723-53.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 55.885/2012

PRESTADOR : JURANDI OLIVEIRA DE ALMEIDA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PDT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JURANDI OLIVEIRA DE ALMEIDA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 33/34 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado às fls. 36/37, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão
do atraso na entrega da primeira prestação de contas parcial.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br

Ano 2013, Número 058,

Palmas-TO,

Publicação: sexta-feira, 5 de abril de 2013,

Página 88

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JURANDI OLIVEIRA DE ALMEIDA,
APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 938-29.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 71.488/2012

PRESTADOR : LUIZ ALBERTO COQUEIRO FILHO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PRTB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
LUIZ ALBERTO COQUEIRO FILHO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 03/28.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 29/30 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado às fls. 31/32, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão
do atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato LUIZ ALBERTO COQUEIRO
FILHO, APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 24-28.2013.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 51.41/2013

PRESTADOR : MÁRIO ZAN DA SILVA PEREIRA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MÁRIO ZAN DA SILVA PEREIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 03/32.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 35/36 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado às fls. 37/38, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão
do atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MÁRIO ZAN DA SILVA PEREIRA,
APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 952-13.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 72.018/2012

PRESTADOR : ZENIL SOUSA DRUMOND - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
ZENIL SOUSA DRUMOND objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 03/27.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 29/30 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet, em judicioso
parecer formulado às fls. 32/33, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão
do atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato ZENIL SOUSA DRUMOND,
APROVANDO-A , com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 624-83.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 53.264/2012

PRESTADOR : RICARDO CORREIA RIBEIRINHA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PDT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RICARDO CORREIA RIBEIRINHA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/31.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 34/35 opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RICARDO CORREIA RIBEIRINHA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 727-90.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 58.033/2012

PRESTADOR : JADIR LUCAS PEREIRA - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PRP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JADIR LUCAS PEREIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/40.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 42/43 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JADIR LUCAS PEREIRA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 821-38.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 56.241/2012

PRESTADOR : RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES GUIMARÃES - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES GUIMARÃES objetivando dar cumprimento ao que preconiza
a Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/56.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 58/59 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 60/61, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES
GUIMARÃES, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 737-37.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 55.928/2012

PRESTADOR : MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO - VEREADOR - PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/36.
Submetido o processo a exame, não foi requerida nenhuma diligência.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 37/38 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 40/41, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MANOEL FRANCISCO DO
NASCIMENTO, APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 777-19.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 61.634/2012

PRESTADOR : NARUBIA SILVA WERRERIA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
NARUBIA SILVA WERRERIA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/52.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 56/57 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Parquet em judicioso
parecer formulado às fls. 59/60, opinou pela aprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, não identificou-se falhas técnicas que
comprometam a regularidade das contas apresentadas.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato NARUBIA SILVA WERRERIA,
APROVANDO-A, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 652-51.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 59.563/2012

PRESTADOR : RAIMUNDO CARLOS PEREIRA DA SILVA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
RAIMUNDO CARLOS PEREIRA DA SILVA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a
Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante desse Órgão, em judicioso
parecer formulado às fls. 257/259, opinou pela aprovação das contas com ressalvas em razão
do atraso na entrega da 1ª e 2ª prestações de contas parciais.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato RAIMUNDO CARLOS PEREIRA
DA SILVA, APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 731-30.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.570/2012

PRESTADOR : JUAREZ TAVORA GONÇALVES - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JUAREZ TAVORA GONÇALVES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de
contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/59.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 60/61 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 257/259, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão do
atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JUAREZ TAVORA GONÇALVES,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 707-02.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 56.878/2012

PRESTADOR : JOÃO LUIS PEREIRA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JOÃO LUIS PEREIRA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/37.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 38/39 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 257/259, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão do
atraso na entrega da 1ª e 2ª prestações de contas parciais.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato JOÃO LUIS PEREIRA,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 911-46.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 62.747/2012

PRESTADOR : GERVADO VÉRAS PESSOA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PRB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
GERVADO VÉRAS PESSOA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/28.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 32/33, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão do atraso
na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato GERVADO VÉRAS PESSOA,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 792-85.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.510/2012

PRESTADOR : MARCELO CRUZ CABRAL - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MARCELO CRUZ CABRAL objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/39.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 40/41 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 42/43, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão do atraso
na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MARCELO CRUZ CABRAL,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 744-29.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 60.435/2012

PRESTADOR : MILTON SANTOS DE PAULA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT do B
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
MILTON SANTOS DE PAULA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução 23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidato ao cargo de vereador. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Submetido o processo a exame, não foram requeridas diligências.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre membro do Parquet, em judicioso parecer
formulado às fls. 33/34, opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, em razão do atraso
na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/1997, julgo
regular a prestação de contas apresentada pelo candidato MILTON SANTOS DE PAULA,
APROVANDO-A, com ressalvas, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 967-79.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 73.279/2012

PRESTADOR : LUCIMÁRIA PEREIRA DOS SANTOS - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
LUCIMÁRIA PEREIRA DOS SANTOS objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE N.23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 32/33 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 35/36, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas
em razão no atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei 9.504/1997,
julgo regular a prestação de contas apresentada pela candidata LUCIMÁRIA PEREIRA DOS
SANTOS, APROVANDO-A, COM RESSALVAS, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 919-23.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 65.813/2012

PRESTADOR : LINDAURA RIBEIRO MONTEIRO - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
LINDAURA RIBEIRO MONTEIRO objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE N.23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/29.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 30/31 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 33/34, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas
em razão no atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei 9.504/1997,
julgo regular a prestação de contas apresentada pela candidata LINDAURA RIBEIRO
MONTEIRO, APROVANDO-A, COM RESSALVAS, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 959-05.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 73.289/2012

PRESTADOR : LUZENIR ROCHA SOARES - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PT
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
LUZENIR ROCHA SOARES objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei 9.504/97,
regulamentada pela Resolução TSE N.23.376/2011, protocolou a presente prestação de contas
concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na campanha
referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora. Para tanto,
apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 34/35, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas
em razão no atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei 9.504/1997,
julgo regular a prestação de contas apresentada pela candidata LUZENIR ROCHA SOARES,
APROVANDO-A, COM RESSALVAS, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
PROCESSO N.º: 684-56.2012.6.27.0029

PROTOCOLO N.º 54.859/2012

PRESTADOR : JANICE TELES DOS SANTOS SOUSA - VEREADOR – PALMAS
PARTIDO POLÍTICO: PV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.
SENTENÇA
JANICE TELES DOS SANTOS SOUSA objetivando dar cumprimento ao que preconiza a Lei
9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE N.23.376/2011, protocolou a presente prestação
de contas concernente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros utilizados na
campanha referente às Eleições Municipais 2012, na qual foi candidata ao cargo de vereadora.
Para tanto, apresentou os documentos acostados às fls. 02/30.
Emitido o parecer técnico conclusivo constante às fls. 31/32 dos autos.
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, a ilustre Representante do Ministério Público em
judicioso parecer formulado às fls. 33/34, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas
em razão no atraso na entrega da prestação de contas final.
Em síntese, é o relatório.
DECIDO.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97 de que “examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a justiça
eleitoral decidirá sobre a sua regularidade” .
A Resolução TSE N.23.376/2011 assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
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II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no
art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos realizados na campanha.
Consoante parecer do Ministério Público Eleitoral, a impropriedade apontada na prestação de
contas do candidato trata-se de irregularidade que não chega a comprometer a aprovação das
contas, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Em tais circunstâncias, nos termos e com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei 9.504/1997,
julgo regular a prestação de contas apresentada pela candidata JANICE TELES DOS
SANTOS SOUSA, APROVANDO-A, COM RESSALVAS, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Palmas-TO, 1º de abril de 2013.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
Ofício: 09/2013 – TRE/TO
Requerente: Eduardo Mantovani
Advogado: Rafael Moreira Mota, OAB/TO N. 5299-A
Despacho
O registro feito em cartório já foi cancelado; não possuímos informação acerca de outra
anotação em nome do requerente. No mais a decisão foi proferida em 2ª Instância.
Ao arquivo.
Juiz Eleitoral MARCELO FACCIONI
29ª ZE/TO
32ª Zona Eleitoral - GOIATINS
Atos de Juiz Eleitoral

DECISÃO
Trata-se de requerimento formulado por HIPÓLITO DA SILVA CARVALHO, devidamente
qualificado, o qual foi candidato a Vice-Prefeito no pleito municipal de 2012, requerendo o
ingresso no feito, como assistente, nos termos do Art. 50 e seguintes do CPC.
Instruindo seu requerimento, arrola cópia de seus documentos pessoais, bem como cópia de
seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.
É o breve relatório.
Decido.
O ingresso pretendido pelo Requerente encontra respaldo no art. 50 do Código de Processo
Civil, que permite em qualquer um dos tipos de procedimento e em todos os graus de
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jurisdição, quando pendendo um causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver
interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo
para assisti-la, recebendo o processo no estado em que se encontra.
No sentido do deferimento:
AgR-Respe: 3-36.2011.616.0156 - Agravos regimentais em recurso especial. Primeiro agravo
regimental. Interposição contra deferimento de pedido de assistência formulado pelos
segundos colocados no pleito. Interesse jurídico demonstrado. Precedentes. Segundo agravo
regimental. Eleições suplementares em 2011. Interposição contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial. Agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada,
proferida nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.
Indexação:(E), Possibilidade, deferimento, pedido, assistência litisconsorcial, (F), candidato,
segundo colocado, eleição majoritária, (A),existência, interesse jurídico, hipótese,
indeferimento, registro de candidatura, primeiro, colocado, eleição.
(AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 336 - itaperuçu/PR.
Acórdão de 14/02/2012. Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA. Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 073, Data 19/4/2012, Página 37 – disponível em
www.tse.jus.br, acesso em 02/04/2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSÃO.
ASSISTENTE SIMPLES. COLIGAÇÃO.
1. Admite-se como assistente no processo a coligação a qual pertence o candidato cujo registro
está sendo impugnado.
2. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser recebidos como
agravo regimental.
3. O assistente está limitado ao objeto do litígio, não podendo trazer matéria nova ao processo.
4. A agravante não infirmou os fundamentos da decisão agravada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Indexação:
Recebimento, embargos de declaração, qualidade, agravo regimental, impugnação, decisão
monocrática, relator.
Admissão, coligação partidária, qualidade, assistente, candidato, vereador, processo, registro
de candidato, comprovação, interesse jurídico, atendimento, requisitos, assistência simples.
(AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 31372 - ipu/CE. Acórdão
de 04/12/2008. Relator(a) Min. EROS ROBERTO GRAU – Disponível em www.tse.jus.br,
acesso em 02/04/ 2013.)
AGRAVO REGIMENTAL. Medida Cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial. Assistência.
Provas. Exame.
Se há interesse imediato, admite-se a assistência.
No processo cautelar não se reexaminam fatos e provas.
A suposta decadência do ajuizamento da AIJE há de ser apreciada em recurso próprio, no
processo de ação investigativa.
Indexação:
Deferimento, assistência, segundo colocado, eleição, prefeito, medida cautelar, possibilidade,
decisão judicial, interferência, relação jurídico-processual, assistente, adversário, necessidade,
demonstração, interesse jurídico.
(AMC - AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR nº 1753 - bom jesus/GO. Acórdão
de 09/02/2006. Relator(a) Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS – disponível em
www.tse.jus.br , acesso em 02/04/2013).
Colhe-se ainda, a guisa de exemplo, o seguinte rol de julgados no mesmo sentido: AC Nº: 3327
(AgR-AC) - PA, AC. DE 06/10/2009, Rel.: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES; RESPE_ Nº:
28121 (ERESPE) - RR, AC. DE 26/06/2008, Rel.: FELIX FISCHER.

Ante o exposto, defiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado por HIPÓLITO DA
SILVA CARVALHO, o qual passa a ter amplo acesso aos autos, por meio de seu advogado,
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devendo ser advertido de que o mesmo tramita em segredo de justiça, nos termos do art. 14,
§11º da Constituição da República.
O cartório para retificar a autuação do feito, nele incluindo o assistente.
Por oportuno, e considerando necessária uma audiência de instrução e julgamento a designo o
dia 07.05.2013 às 8h30min., para a se realizar no Fórum Estadual desta Comarca, para fins de
utilização do sistema de gravação de áudio e vídeo dos depoimentos a serem prestados, nos
termos da Lei n. 11.419/2006.
Desta decisão e designação de audiência, ciência às partes na pessoa de seus patronos e ao
Ministério Público Eleitoral, expedindo os mandados para as testemunhas arroladas.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Goiatins – TO, em 4 de abril de 2013 às 19:54:44.
LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA
Juiz eleitoral
33ª Zona Eleitoral - ITACAJÁ
Atos de Juiz Eleitoral

Decisão
PROCESSO No
: 19-28.2012.6.27.0033
PROTOCOLO No
: 11.461/2012
NATUREZA
: IMPUGNAÇÃO – INSCRIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
ELEITORAL
IMPUGNANTE : PTB
IMPUGNADOS : ALBURINA DE ARAÚJO PEREIRA
DESPACHO
Intime-se o PTB, por meio de seu advogado, fl. 07, para apresentar alegações finais, no prazo
de 03 (três) dias.
Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Itacajá/TO, 22 de março de 2013.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz da 33ª Zona Eleitoral
EDITAL n.º 13/2013
Prazo: 10 Dias
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz Eleitoral da 33ª Zona de Itacajá, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER, a todos quanto do presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem, que
torna público a quem interessar que em conformidade com o art. 17, §§ 1 e 2, e art. 18, §§ 5 e
6, da Resolução TSE n.º 21.538/03, que encontra-se em andamento os processos dos Lotes
n° 9 e 10/2013 de inscrições, transferências, revisões e segunda via, dos eleitores constantes
nos relatórios anexos, pertencentes aos municípios de Itacajá, Itapiratins, Recursolândia e
Centenário, integrantes desta 33ª Zona Eleitoral de Itacajá, Estado do Tocantins, no período
compreendido de 14.03 a 1º.4.2013.
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E para que ninguém possa alegar desconhecimento, determinou a expedição do presente
EDITAL, que será publicado e afixado no lugar público de costume do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Itacajá, Estado do Tocantins, 1º.4.2013. Eu ____________,
Glaubber do Brasil Pinheiro, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório, digitei
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz da 33ª Zona Eleitoral
Glaubber do Brasil Pinheiro
Técnico Judiciário/Chefe de Cartório
34ª Zona Eleitoral - ARAGUAINA
Atos de Juiz Eleitoral

Decisão
Autos
Natureza
Representante
Advogado
Representados
Advogado(s)

439-30.2012.6.27.0034 – protocolo :50.654/2012
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Coligação o Futuro se Faz Presente
Micheline R. Nolasco Marques – OAB/TO 2265
Fleury José Lopes e outros
Edson Paulo Lins OAB/TO 453 e outros

DECISÃO
A coligação “ o Futuro se Faz Presente” propôs a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral com pedido liminar, por abuso de poder econômico, em desfavor de Fleuri José Lopes
e outros.
O pedido liminar foi apreciado nas fl. 19/22.
A inicial foi recebida e os requeridos citados. Apresentaram contestações nas fls. 51, alegando
em preliminar ilegitimidade passiva da “coligação a Força do Povo” e via processual
inadequada.
Em manifestação, a representante requereu fossem afastadas as preliminares levantadas pelos
requeridos. Após análise do conteúdo da mídia de fl. 27, pugnou pela requisição de filmagens
da entrada e interior da sala da gerência bancária.
Houve reconhecimento de preclusão em relação ao direito de manifestação dos requeridos (fl.
69).
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral requereu rejeição da preliminar, passando-se à fase
de instrução.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
Há nos autos as seguintes questões processuais a serem analisadas: via processual
inadequada e ilegitimidade de parte.
1. Via processual inadequada.
Os requeridos alegam que os fatos narrados pelo Ministério Público Eleitoral configuram, em
tese, o crime de captação ilícita de sufrágio, ao revés de abuso de poder econômico e por esse
motivo a AIJE seria via inadequada para apurar esses fatos.
Convém anotar que captação ilícita prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/97, não se iguala ao
disposto no art. 299 do Código Eleitoral, pois o artigo art. 41-A da Lei 9.504/97 tem incidência
no âmbito cível/eleitoral, ao passo que o art. 299 do CE revela atuação da esfera criminal.
Por outro lado, a captação de sufrágio não se confunde com o abuso de poder econômico.
Entretanto, nestes autos, a caracterização de um ou de outro só poderá ser aferida após a
instrução processual, pois a distinção entre os institutos reside exatamente na extensão da
prática atingida.
Assim, a ação de investigação judicial eleitoral é instrumento absolutamente adequado para
apurar as condutas descritas no artigo 22 caput da LC 64/90 e 41-A da Lei 9.504/97.
Portanto, afasto a preliminar.
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2- Ilegitimidade Passiva.
A alegação de ilegitimidade passiva da Coligação deve ser acolhida.
Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, as sanções aplicáveis são a inelegibilidade e a
cassação do registro ou do diploma do candidato. O partido político, coligação ou pessoa
jurídica não são passíveis dessas sanções e por esse motivo, não poderão figurar no pólo
passivo da AIJE.
Nesse sentido encontra-se Jurisprudência:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ELEIÇÕES 2008. CAPTAÇÃO
ILICITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDENCIA NO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
REQUISITOS INOCORRENCIA.PROVAS CONTUDENTES E ROBUSTAS. INEXISTENCIA.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.- Coligação
partidária e outras pessoas jurídicas não têm legitimidade passiva para afigurar no pólo da
demanda, eis que eventual decisão pela procedência da AIJE, com fulcro dos dispositivos da
LC nº 64/90, pode acarretar a sanção decassação de registro de candidatura ou do diploma e
decretação de inelegibilidade, penalidade que não alcançam as pessoas jurídicas.64- No
mérito, o acervo probatório não se mostrou idôneo e suficiente para caracterização da captação
ilícita de sufrágio.- Recurso desprovido. (352378 PB , Relator: JOÃO RICARDO COELHO,
DJE 05/04/2011,)
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva soerguida pela coligação
representada e, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito
em relação à “ Coligação a Força do Povo”, determinando sua exclusão do pólo passivo desta
AIJE, com baixas no sistema SADP.
3-Pedido de Requisição de Filmagens.
O requerimento de requisição de filmagens formulado pela representante não merece
agasalho. O pedido não se refere a mero cumprimento da ordem judicial anteriormente
comandada (e não atendida na íntegra), como argumentado pela representante. O pleito
excede os limites da ordem.
As filmagens da entrada e interior da sala da gerência não estão abrangidas pela decisão
judicial, a qual determinou a apresentação das filmagens do dia 2 e 3/10/2012, das áreas de
saque onde circulam os clientes (fl. 22). Ordem judicial devidamente cumprida pela agência
bancária.
A requisição de filmagens de outras áreas da agência bancária, além das áreas de saque,
extrapola os termos da decisão. Portanto, indefiro o pleito.
Instrução:
Defiro a prova testemunhal requerida pelas partes, até no máximo de 06(seis) testemunhas
para cada representante e representado.
Designo o dia 20/6 2013 às 13:30 horas para inquirição das testemunhas arroladas pelas pela
Representante e às 14:30 horas para inquirição das testemunhas arroladas pelos
Representados, as quais comparecerão independente de intimação, nos termos do inciso V do
art. 22 LC 64/90.
Intime-se os representantes e representados através de seus advogados.
Publique-se. Cientifique-se o MPE.
Araguaína, 3 de abril de 2013.
Milene de Carvalho Henrique
Juíza eleitoral
Autos
Natureza
Impugnante
Advogado
Impugnados
Advogado

1-67.2013.6.27.0034 – protocolo :87/2013
AIME - Segredo de Justiça
José Verismar Lima dos Santos
Esaú maranhão Sousa Bento OAB-TO 4020
J.L.M e P.H.C.A
Micheline R. Nolasco Marques OAB-TO 2265

DECISÃO
José Verismar Lima dos Santos, propôs a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
em desfavor de (SEGREDO DE JUSTIÇA), visando apurar abuso de poder político e
econômico nas eleições 2012.
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A inicial foi recebida e os requeridos citados. Apresentaram contestações nas fl. 27/59,
alegando em preliminar, decadência, inépcia da inicial e incompetência de Juízo.
Com vistas, o impugnante alegou intempestividade da defesa e rebateu as prévias hasteadas
na contestação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela rejeição de todas as
preliminares, inclusive da alegação de intempestividade da defesa, passando-se à fase de
instrução.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
Há nos autos as seguintes questões processuais a serem analisadas: incompetência de Juízo,
decadência, inépcia da inicial e intempestividade da defesa.
1. incompetência do Juízo
A alegação de que os fatos apurados constituem, em tese, atos de improbidade administrativa
e que deveriam ser julgados em juízo próprio, deve ser afastada. Uma ação de improbidade
administrativa e a AIME não se confundem, pois têm finalidades e fundamentos jurídicos
diversos.
Os fatos narrados na inicial apresentam feições de cunho eleitoral; portanto, esta Especializada
é absolutamente competente para seu julgamento, nos termos do artigo 35 e 40, da Lei
4.737/65, artigo 14, § 10 da Constituição Federal e artigo 2º § 2º e artigo 22 da Resolução TSE
23.367/2011.
Colaciono:
A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar ação de investigação judicial eleitoral
na qual são apurados fatos supostamente configurativos das condutas vedadas previstas na
Lei das Eleições, que ainda poderão ser objeto de ação de improbidade administrativa. (TREPB. Acórdão 7001/2009, Processo n. 1598/2009, Rel. Juiz Renan de Vasconcelos Neves).
Assim, rejeito a preliminar.
2. decadência
A alegação de decadência não merece agasalho.
De acordo com entendimento firmado pelo TSE, o prazo para propositura da AIME, apesar de
ter natureza decadencial e, por isso, peremptório, se submete à regra do art. 184, § 1º, do
CPC, segundo a qual se prorroga para o primeiro dia útil seguinte se o termo final cair em
feriado ou dia em que não haja expediente normal no Tribunal.
Durante o recesso não há expediente normal, o Cartório funciona em regime de plantão,
estabelecido para atender as medidas de urgência. A AIME não está inserida entre essas
medidas, por isso o prazo para sua propositura é prorrogado para o primeiro dia útil após o
recesso.
A presente AIME foi ajuizada em 4/1/2013 (antes do primeiro dia útil após o recesso), portanto,
tempestiva.
Colaciono:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO. ELEIÇÕES 2008.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AIME. PRAZO. DECADÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.1.
Nos termos da jurisprudência desta c. Corte, o prazo para ajuizamento de Ação de Impugnação
de Mandato Eletivo é decadencial, e, portanto, não se interrompe ou suspende durante o
recesso forense. Todavia, o seu termo final deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte se cair em dia que seja feriado ou que não haja expediente normal no Tribunal,
conforme regra do art. 184, § 1º, do CPC. Precedentes.2. In casu, a diplomação dos eleitos
aconteceu no dia 16.12.2008, Sobreveio o recesso forense no período compreendido entre os
dias 20.12.2008 e 6.1.2009, e esta Ação de Impugnação de Mandato Eletivo foi ajuizada em
7.1.2009, primeiro dia útil subsequente ao recesso. Logo, a ação foi proposta
tempestivamente.3. Agravo regimental não provido. (37631 TO , Relator: Min. ALDIR
GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, DJE - 05/08/2010,)
3. Inépcia da Inicial.
Afasto a preliminar de inépcia da inicial, porque a falta de anexação à contrafé, de documentos
e/ou rol de testemunhas é mera irregularidade, não tendo força para provocar a inaptidão da
exordial. A parte possui acesso aos autos em cartório, podendo requerer as cópias que e se
entender necessárias.
Nesse sentido.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADAS. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
INOCORRÊNCIA. RECUSOS PROVIDOS. 1. A ausência da juntada, à contrafé, de cópias dos
documentos que acompanham a exordial não tem o condão de torná-la inepta quando
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concedida às partes e aos seus advogados a oportunidade de manusear livremente os autos.
Preliminar de inépcia da inicial rejeitada (...)(2109 GO , Relator: WILSON SAFATLE FAIAD,
DJE 19/07/2012). – grifei.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA
INICIAL. AUSÊNCIA DE CÓPIAS ACOMPANHANDO A CONTRAFÉ. RECONHECIMENTO DO
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)II-Descabida a alegação de inépcia da inicial pelo fato de a contrafé não ter sido
acompanhada das cópias dos documentos acostados à exordial, uma vez que a ré poderia
consultá-los e extrair as cópias que julgasse necessárias(...)(19260 SP 2005.03.99.019260-6,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento:
31/01/2011).
4. Intempestividade da defesa.
A defesa é tempestiva; foi protocolada no prazo legal de 7 (sete) dias da notificação dos
impugnados. A Notificação ocorreu em 15/1/2013 (fl. 25/26) e a defesa foi ofertada em
21/1/2013 (segunda-feira).
Mesmo que se admitisse que a defesa deveria obedecer o prazo de 5(cinco) dias, o que não é
o caso, pois o rito da AIME é o estabelecido para a AIRC e não o do art. 22 da LC 64/90 (Res.
TSE 21.634/04), ainda assim seria tempestiva, pois foi protocolizada no primeiro dia útil
seguinte quinto dia.
Instrução
Superadas as questões processuais pendentes, não sendo o caso de julgamento conforme o
estado do processo, passo à análise das provas requeridas.
Defiro a prova testemunhal requerida e designo o dia 20/8/2013, às 13:30 horas para inquirição
das testemunhas arroladas pelo impugnante e às 14:30 horas as testemunhas arroladas pelos
impugnados, as quais comparecerão por iniciativa da parte as arrolou. (artigo 5º da LC 64/90)
Intime-se impugnante e impugnados através de seus advogados.
Publique-se. Cientifique-se o MPE.
Araguaína, 3 de abril de 2013.
Milene de Carvalho Henrique
Juíza eleitoral
Autos
761-50.2012.6.27.0034 – protocolo :68.126/2012
Natureza
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representante
Ministério Público eleitoral
Representados
Fleuri José Lopes, Jair Cerqueria de Oliveira, Silas Soares de
Lima;Jhon lenon macedo Noleto; Navio Doarado Moraes; Jardenilson Jorge da Silva; Jairo
Alves Freitas; Kalley Ricardo Silva Soares; Elsir Soares Ferreira e Keila pereira Lopes
Advogados
Edson Paulo Lins Júnior OAB/TO 2901 e Cristiane Delfino Rodrigues
Lins, OAB/TO 2119B
Representado
Luiz Fernando Soares Guimaraes
Advogado
Micheline R. Nolasco Marques – OAB/TO 2265
DECISÃO
O Ministério Público Eleitoral propôs a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por
abuso de poder econômico, em desfavor de Fleuri José Lopes e outros, requerendo quebra de
sigilo bancário e outras diligências.
A inicial foi recebida e os requeridos citados. Apresentaram contestações nas fls. 174/226,
alegando em preliminar ilegitimidade de parte e via processual inadequada .
Na fl. 227 houve pedido de assistência formulado por Márcia Aparecida Costa Bento, com
manifestação do representante e representados nas fl. 249, 754 e 755.
Houve decisão sobre a quebra de sigilo bancário e diligências requeridas pelo MPE nas fls.
230/233.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral requereu rejeição das preliminares hasteadas pelas
defesas, deferimento do pedido de assistência, passando-se à fase de instrução.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
Há nos autos as seguintes questões processuais a serem analisadas: ilegitimidade de parte,
instrumento processual inadequado e pedido de assistência.
1. Ilegitimidade Passiva.
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O representado Luiz Fernando Soares Guimarães, que ventilou a preliminar, admite em sua
defesa que conduziu uma pessoa (listada pelo MPE) da cidade de Xambioá até sua
residência. Portanto, a relação de direito material alcança o requerido. A participação ou não
nos eventos narrados e aspectos subjetivos da conduta é matéria de mérito e será analisada
por ocasião da instrução processual.
Pela redação do artigo 22 da LC 64/90, ação de investigação judicial eleitoral pode atingir
qualquer beneficiário de conduta vedada, sejam candidatos ou não, ainda que não se verifique
a sua participação direta, desde que estes tenham contribuído para a prática do ato abusivo.
Assim, o terceiro não candidato que tenha relação com o direito material é parte legítima para
figurar no pólo passivo da AIJE.
Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte trazida aos autos.
2. Via processual inadequada.
Os requeridos alegam que os fatos narrados pelo Ministério Público Eleitoral configuram, em
tese, o crime de captação ilícita de sufrágio, ao revés de abuso de poder econômico e por esse
motivo a AIJE seria via inadequada para apurar esses fatos.
Convém anotar que captação ilícita prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/97, não se iguala ao
disposto no art. 299 do Código Eleitoral, pois o artigo art. 41-A da Lei 9.504/97 tem incidência
no âmbito cível/eleitoral, ao passo que o art. 299 do CE revela atuação da esfera criminal.
Por outro lado, a captação de sufrágio não se confunde com o abuso de poder econômico.
Entretanto, nestes autos, a caracterização de um ou de outro só poderá ser aferida após a
instrução processual, “pois a distinção entre os institutos reside exatamente na extensão da
prática atingida.
Assim, a ação de investigação judicial eleitoral é instrumento absolutamente adequado para
apurar as condutas descritas no artigo 22 caput da LC 64/90 e 41-A da Lei 9.504/97.
Portanto, afasto a preliminar.
3. da Assistência.
A assistência é o instituto do Direito Processual Civil que possibilita a participação em processo
judicial de alguém que tenha interesse que uma das partes saia beneficiada e está disciplinado
no artigo 50 e seguintes do CPC:
Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse
jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assistila.
Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os
graus da jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
Art. 51. Não havendo impugnação dentro de 5 (cinco) dias, o pedido do assistente será
deferido
Vê-se dos autos que a requerente possui interesse jurídico, pois é a segunda colocada nas
eleições majoritárias no Município de Santa Fé do Araguaia e eventual decisão desfavorável ao
primeiro representado implicará a ascensão da segunda colocada ao cargo de prefeita daquele
Município.
Por outro lado, não houve impugnação ao pedido de assistência, tornando-se razoável o
deferimento do pleito.
Colaciono:
ELEIÇÕES 2008. AIJE. DECISÃO ZONAL. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
PELO JUÍZO A QUO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ADMISSÃO.1. Consoante decisão do STF
"para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro, para intervir no processo como
assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para
indagar se dela lhe adviria prejuízo juridicamente relevante" (STF - MS n° 21.059-1/RJ, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, 05.09.90).2. Evidenciado o interesse da sociedade local, nela
incluídos os impetrados, em resguardar a lisura e a probidade do processo eleitoral - além dos
benefícios que eles poderão auferir em função da decisão que vier a ser adotada nos autos da
ação em que postulam o ingresso como assistentes -, há que se denegar a ordem, para manter
a decisão do juízo a quo.3. Ordem denegada. (127 SE , Relator: ÁLVARO JOAQUIM FRAGA,
Data de Julgamento: 06/04/2010, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
204, Data 13/04/2010).
AGRAVO REGIMENTAL. Medida Cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial. Assistência.
Provas. Exame. Se há interesse imediato, admite-se a assistência. No processo cautelar não
se reexaminam fatos e provas. A suposta decadência do ajuizamento da AIJE há de ser
apreciada em recurso próprio, no processo de ação investigativa. (AGRAVO REGIMENTAL EM
MEDIDA CAUTELAR nº 1753, Acórdão de 09/02/2006, Relator(a) Min. HUMBERTO GOMES
DE BARROS, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 31/03/2006)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.2002/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço
eletrônico http://www.tse.gov.br

Ano 2013, Número 058,

Palmas-TO,

Publicação: sexta-feira, 5 de abril de 2013,

Página 114

Ante o exposto, defiro o pedido de assistência requerido.
Instrução
Superadas as questões processuais pendentes, não sendo o caso de julgamento conforme o
estado do processo, passo à análise das provas requeridas.
O representante e os representados requereram produção de provas testemunhal.
Defiro a prova testemunhal requerida.
Designo o dia 25/6/2013 2013 para inquirição das testemunhas arroladas pelo representante, a
saber: 1º fato às 8:30 horas; 2º fato às 09:30 horas; 3º fato às 14:00 horas; 4º e 5º fato às 15:00
horas.
Intime-se os representantes e representados através de seus advogados.
Publique-se. Cientifique-se o MPE.
Araguaína, 3 de abril de 2013.
Milene de Carvalho Henrique
Juíza eleitoral
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