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SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO
EDITAL DE PARTIDO POLÍTICO (PRAZO 5 DIAS)
Em cumprimento ao disposto no art. 35, parágrafo único da Lei nº 9.096/95 c/c art. 31, § 2º da
Resolução/TSE 23.604/2019, torno público, ao final deste Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
Tocantins, os BALANÇOS PATRIMONIAIS referentes ao Exercício Financeiro de 2018 dos
partidos abaixo relacionados, para conhecimento dos interessados.
Os autos da prestação de contas do mencionado partido poderão ser acessados através do link:
https://pje.tre-to.jus.br:8443/pje-web/login.seam para eventuais impugnações, nos termos do art. 2º
do art. 31, da supracitada Resolução.
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

0600145-84.2019.6.27.0000

-

EX.

FINANCEIRO

2018
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conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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0600145-84.2019.6.27.0000

-
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EX.

FINANCEIRO

2018

-

REQUERENTE: PARTIDO MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN/TO - INTERESSADOS: NUIR
MACHADO DE LIMA FILHO, ATHUS DE OLIVEIRA LIMA, ANTONIO REGINALDO COSTA
MOREIRA (DIREÇÃO NACIONAL), ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO (DIREÇÃO
NACIONAL).
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

0600147-54.2019.6.27.0000

-

EX.

FINANCEIRO

2018

-

REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB/TO - INTERESSADOS: IVORY DE
LIRA AGUIAR CUNHA, CARLOS ELIAS BENEVIDES DE OLIVEIRA, NÉSIO FERNANDES DE
MEDEIROS JÚNIOR, DORINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS ASSUNÇÃO.
Palmas, TO, 26 de junho de 2020.
Regina Bezerra dos Reis
Secretária Judiciária do TRE/TO
BALANÇO PATRIMONIAL - PCDOB-2018.pdf
BALANÇO PATRIMONIAL-PMN- 2018.pdf

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600146-06.2018.6.27.0000
PROCESSO

: 0600146-06.2018.6.27.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Palmas - TO)

RELATOR

: Gabinete Juiz de Direito 2 - Ana Paula Brandão Brasil

REQUERENTE

: RUITER LUIZ ANDRADE PADUA

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

REQUERENTE

: JOSE GERALDO DE MELO OLIVEIRA

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

INTERESSADO

: ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO

ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (0002959A/TO)

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

INTERESSADO

: MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA

ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (0002959A/TO)

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

REQUERENTE

: PTB - ESTADUAL TO

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (0002959A/TO)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
AUTOS Nº: 0600146-06.2018.6.27.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
INTERESSADOS: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - DIRETÓRIO - CNPJ 01.342.612
/0001-25
JOSÉ GERALDO DE MELO OLIVEIRA, PRESIDENTE DO PARTIDO
RUITER LUIZ ANDRADE PADUA - TESOUREIRA
ADVOGADO: DR. RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS - OAB/GO 45463
ADVOGADO: DR. EDISON FERNANDES DE DEUS OAB/TO 2959-A
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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ADVOGADO: DR. EDISON FERNANDES DE DEUS OAB/TO 2959-A
RELATORA: Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARTIDO POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO REGULAR DOS RECURSOS. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE COM O FUNDO PARTIDÁRIO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Analisando os autos, verifica-se que foram prestadas as informações financeiras e contábeis
referentes ao exercício financeiro de 2017 e apresentada a documentação pertinente pelo Diretório
Regional do partido.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 40 da Resolução do TSE n.º 23.604/2019 não será
admitida a juntada de documentos após a emissão do parecer conclusivo
3. O valor utilizado de forma irregular representa 4,28% (quatro vírgula vinte e oito por cento) em
relação ao total de recursos do Fundo Partidário aplicados no exercício, incapaz de macular, por si
só, as contas, ensejando apenas a ressalva, porém é necessária a devolução ao Tesouro Nacional
dos valores aplicados irregularmente pelo partido, cujo valor total é de R$ 8.114,11 (oito mil, cento
e quatorze reais e onze centavos)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
ACÓRDÃO: O Tribunal decidiu, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
referentes à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados no exercício de 2017,
determinando à agremiação partidária que recolha ao erário o montantede R$ 8.114,11 (oito mil,
cento e quatorze reais e onze centavos) referente as irregularidades apontadas nos itens "c", "d",
"e" e "f", utilizando para tanto, recursos próprios.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 25 de junho de 2020.
Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
Relatora

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1298) Nº 0600063-19.2020.6.27.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0600063-19.2020.6.27.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO (Porto Nacional TO)
: Gabinete Jurista 2 - Marcelo Cesar Cordeiro

INTERESSADO : ALLAN MARTINS FERREIRA
INTERESSADO : GIANE CRISTINA DE CARVALHO
INTERESSADO : JUIZO DA 3ª ZE/TO - PORTO NACIONAL
FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
ACÓRDÃO Nº 0600063-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PJE Nº 0600063-19.2020.6.27.0000
a
PROCEDÊNCIA: PORTO NACIONAL (3 ZONA ELEITORAL)
a
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 3 ZONA ELEITORAL
INTERESSADA: GIANE CRISTINA DE CARVALHO
REQUERIDO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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REQUERIDO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
RELATOR : JUIZ MARCELO CÉSAR CORDEIRO
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. REQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ACÚMULO
OCASIONAL DO SERVIÇO. PERÍODO ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO TSE.
DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO.
1. A requisição extraordinária de servidores para os Cartórios Eleitorais, autorizada quando o exigir
o acúmulo ocasional do serviço, está disciplinada na Lei nº 6.999/82, regulamentada pela
Resolução TSE 23.484/16.
2. O instituto da requisição de servidores de outros órgãos ou entidades somente se concretiza de
modo satisfatório para a Justiça Eleitoral segundo os moldes hodiernamente utilizados (indicação
nominal do interessado), pois não se pode vislumbrar que um gestor estranho interfira na escolha
dos servidores que venham colaborar na prestação dos serviços eleitorais.
3. Verifica-se que fica caracterizada a correlação entre as atividades desenvolvidas pela ora
interessada no órgão de origem (Tribunal de Justiça) e aquelas a serem prestadas no órgão
cessionário (Cartório Eleitoral), tal como dispõe o § 1º do artigo 5º da Resolução TSE n.º 23.484/16.
4. Situação em que configurado o acúmulo ocasional de serviço, bem como as peculiaridades da
3ª Zona Eleitoral e o preenchimento dos requisitos objetivos, a requisição extraordinária de outros
servidores pode ser autorizada, pelo prazo máximo e improrrogável de seis meses.
5. Requisição deferida pelo prazo máximo de seis meses a contar de 20/7/2020.
6. Dispensa-se a autorização do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de requisição
extraordinária de servidor efetuada durante o período eleitoral.
ACÓRDÃO: O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, nos
termos do voto do Relator, DEFERIR o pedido de requisição extraordinária da servidora GIANE
CRISTINA DE CARVALHO, para continuar prestando serviços no Cartório da 3ª Zona Eleitoral de
Porto Nacional/TO, pelo período de 6 (seis) meses, contado de 20/7/2020 com ônus para o órgão
de origem e sem decréscimo remuneratório.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 24 de junho de 2020.
Juiz MARCELO CÉSAR CORDEIRO
Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1298) Nº 0600107-38.2020.6.27.0000
PROCESSO

: 0600107-38.2020.6.27.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO (Taguatinga - TO)

RELATOR

: Gabinete Jurista 2 - Marcelo Cesar Cordeiro

INTERESSADO : MARIA JOANA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO
INTERESSADO : JUIZ DA 17ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS
FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
ACÓRDÃO Nº 0600107-38
PROCESSO ADMINISTRATIVO PJE nº 0600107-38.2020.6.27.0000
a
PROCEDÊNCIA: TAGUATINGA/TO (17 ZONA ELEITORAL)
a
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 17 ZONA ELEITORAL
INTERESSADA: MARIA JOANA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO
REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
RELATOR: JUIZ MARCELO CÉSAR CORDEIRO
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE SERVIDOR.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidores para a Justiça Eleitoral está prevista no Código Eleitoral e na Lei nº
6.999/82, e regulamentada pelas Resoluções TSE nº 23.523/2017 e TRE-TO nº 281/2012.
2. Os autos encontram-se devidamente instruídos, ostentando a documentação comprobatória e
preenchidos todos os requisitos legais regulamentadores da matéria, não havendo óbice para o
deferimento da requisição, que deverá ser contada como a quarta das quatro possíveis, nos quais
o ônus recai sobre o órgão de origem, a se iniciar em 25/6/2020.
3. Prorrogação da requisição deferida.
ACÓRDÃO: O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, nos
termos do voto do Relator, DEFERIR o pedido de prorrogação da requisição da servidora MARIA
JOANA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO, para continuar prestando serviços no Cartório da
17ª Zona Eleitoral de Taguatinga/TO, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir de 25/7/2020,
com ônus para o órgão de origem e sem decréscimo remuneratório.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 24 de junho de 2020.
Juiz MARCELO CÉSAR CORDEIRO
Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1298) Nº 0600113-45.2020.6.27.0000
PROCESSO
RELATOR

: 0600113-45.2020.6.27.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO (Colinas do
Tocantins - TO)
: Gabinete Juiz de Direito 1 - Roniclay Alves Morais

FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins
INTERESSADO : RONNE KLAY BARBOSA COSTA
INTERESSADO : JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE COLINAS DO TOCANTINS TO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
GABINETE JUIZ RONICLAY ALVES MORAIS
ACÓRDÃO N.º 0600113-45.2020.6.27.0000
(25.06.2020)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600113-45.2020.6.27.0000- CLASSE 26
Procedência: Colinas - TO / 4ª Zona Eleitoral
Assunto: Requisição de Servidor Público
Requerente: Juízo Eleitoral da 4ª ZE/TO
Interessado: RONNE KLAY BARBOSA COSTA
Relator : Juiz Roniclay Alves Morais
P.R.E.: Álvaro Lotufo Manzano
EMENTA:

REQUISIÇÃO

DE

SERVIDOR

PÚBLICO.

REQUISIÇÃO

ORDINÁRIA.

PRORROGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
1. As requisições de servidores e suas respectivas prorrogações são disciplinadas pela Lei nº 4.737
/65 (Código Eleitoral), pela Lei nº 6.999/82 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.523/2017 e
Resolução TRE/TO n.º 281/2012.
2. Preenchidos todos os requisitos legais e não havendo empecilho, o pedido de prorrogação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-to.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Palmas, segunda-feira, 29 de junho de 2020

6

2. Preenchidos todos os requisitos legais e não havendo empecilho, o pedido de prorrogação de
requisição de servidor público para prestar serviço a esta especializada deve ser deferido.
3. Quarta prorrogação das quatro possíveis.
4. Deferido por unanimidade
ACÓRDÃO: O Tribunal decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator DEFERIR a
prorrogação da requisição do servidor público estadual RONNE KLAY BARBOSA COSTA, pelo
período de 01 (um) ano, para prestar serviço na 4ª ZE/TO, com ônus para o órgão de origem,
sendo esta a quarta das quatro prorrogações possíveis a iniciar a partir do dia 01/09/2020,
ressaltando que este não poderá ter decréscimo remuneratório em razão desta requisição, nos
termos das normas que regem a matéria prevista na Lei nº 6.999/82, da Resolução TRE/TO nº 281
/2012, alterados pela Resolução TSE. Nº 23.523/2017.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas/TO, 25 de junho de 2020.
Juiz Roniclay Alves Morais
Relator

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
ACÓRDÃOS
ACÓRDÃOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 117-73.2016.6.27.0000
PROCEDÊNCIA: PALMAS - TO
ASSUNTO: Cumprimento de sentença
REQUERENTE: UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC/TO
ADVOGADO: Onercy Neto Aires Castelo Branco Rodrigues - OAB/TO 5946
INTERESSADO: Onercy Neto Aires Castelo Branco Rodrigues - Presidente do PTC/TO
INTERESSADA: Tatiana Cursino de Oliveira - Tesoureira do PTC/TO
RELATOR: Juiz JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. FALTA DE INTERESSE. VALOR EXÍGUO.
MODICIDADE. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. ASSENTAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
REGISTRO. PERMANÊNCIA. CADIN. INSCRIÇÃO. ÓRGÃO PARTIDÁRIO. ARQUIVAMENTO DO
FEITO. SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.
1. Os órgãos da Procuradoria-Geral da União, diante do valor exíguo da dívida, podem não propor
ações, não interpor recursos, assim como desistir das ações e dos respectivos recursos, quando o
valor total atualizado de créditos da União, relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 1°-A da Lei 9.469/97 c/c art. 2° da Portaria AGU n°
377, de 25 de agosto de 2011.
2. Após certificado o trânsito em julgado do acórdão que julgou as contas do órgão partidário, a
Secretaria Judiciária nos Tribunais ou o Cartório Eleitoral deve registrar o julgamento da prestação
de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (Sico), conforme
determina o art. 59, § 5º, da Resolução nº 23.604/2019.
3. São passíveis de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), os responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas por pessoas

físicas e jurídicas definitivamente julgadas, quando os valores consolidados iguais ou superiores a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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físicas e jurídicas definitivamente julgadas, quando os valores consolidados iguais ou superiores a
R$ 1.000,00 (mil reais), conforme previsto na Lei nº 10.522/2002, regulamentado no âmbito da
Justiça Eleitoral do Tocantins pela Instrução Normativa nº 3, de 7 maio de 2020.
4. As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas não ensejam, ainda que
desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigentes partidários no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), nos termos do art. 32, § 8º, da Lei 9.096
/95.
5. A ausência de manifestação sobre os valores bloqueados pelo sistema BACENJUD e de
solicitação da transferência da quantia para conta judicial pela Advocacia-Geral da União (AGU),
impõe o desbloqueio dos valores no sistema.
6. O caráter irrisório do valor objeto de cumprimento de sentença não é causa determinante de sua
extinção sem resolução de mérito, impondo-se apenas o arquivamento do feito, sem baixa na
distribuição, pois, em momento algum, o diploma legal menciona a extinção dos créditos da
Fazenda Nacional (art. 20, caput e § 1º, da Lei nº 10.522/2002 e art. 5º, da Portaria AGU n° 377
/2011).
7. Arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição.
ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos os autos, decide o Tribunal Regional Eleitoral do
Tocantins, por unanimidade, determinar o ARQUIVAMENTO dos autos, sem baixa na distribuição,
nos termos do art. 20, da Lei 10.522/2002; bem como: a) o desbloqueio dos valores no sistema
BacenJud, constantes às fls. 269-270 e; b) a inscrição do órgão partidário no Cadastro Informativo
dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais - Cadin, nos termos do art. 2º, § 2º, da
Lei 10.522/2002 e da Instrução Normativa nº 3/2020 do TRE-TO, nos termos do voto do relator.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 25 de junho de 2020.
Juiz JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA
Relator

ZONAS ELEITORAIS
1ª ZONA ELEITORAL - ARAGUAÍNA
EXECUÇÃO DA PENA(386) Nº 0600011-20.2020.6.27.0001
PROCESSO

: 0600011-20.2020.6.27.0001 EXECUÇÃO DA PENA (ARAGUAÍNA - TO)

RELATOR

: 001ª ZONA ELEITORAL DE ARAGUAÍNA TO

EXECUTADO

: EDIMONES DE JESUS MATOS DA SILVA

ADVOGADO

: LEONARDO ROSSINI DA SILVA (1929/TO)

EXEQUENTE

: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE ARAGUAÍNA TO

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
1ª ZONA ELEITORAL DE ARAGUAÍNA TO
AVENIDA NEIEF MURAD, QUADRA. 01, LOTE 02 - SETOR NOROESTE - CEP 77824-022 ARAGUAÍNA/TO
TELEFONE: (63)3321-9419/9416/9414/9411 - Email: zon001@tre-to.jus.br

EXECUÇÃO DA PENA (386) Nº 0600011-20.2020.6.27.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
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EXECUÇÃO DA PENA (386) Nº 0600011-20.2020.6.27.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
ARAGUAÍNA TO
APENADO : EDIMONES DE JESUS MATOS DA SILVA
Advogado : LEONARDO ROSSINI DA SILVA - TO1929
SENTENÇA N º 19/2020 - PRES/1ª ZE
Tratam os autos de Execução Penal de EDIMONES DE JESUS MATOS DA SILVA, referente a
condenação nos autos da Ação Penal nº 1-50.2005.6.27.0001, cuja Guia de Execução Penal está
acostada no Id. 323036.
Manejado Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Eleitoral, autos do Processo nº 060006404.2020.6.27.0000, em que teve declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão executória, Acórdão inserido no Id. 1616388, o qual transitou em julgado em 05/06/2020,
conforme certidão acostada no Id. 1616395.
O Acórdão, datado de 29/05/2020, apresenta a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME ELEITORAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. REQUER O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL
ELEITORAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e demais cortes superiores,
não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo o não conhecimento, salvo se
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Na espécie, ressalta-se a aplicação da lei penal vigente ao tempo da prática do fato criminoso,
de acordo com o princípio tempus regit actum. Assim, as alterações legislativas penal ou mesmo
processual penal material são inadmissíveis quando se fala em retroatividade para prejudicar o
réu, segundo o posicionamento do STF.
3. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer grau de
jurisdição e até mesmo de ofício.
4. A pena base aplicada no presente caso foi de 3 (três) ano 13 (treze) dias multa, pela prática do
art. 299 do Código Eleitoral c/c art. 29 do Código Penal, e o prazo prescricional é de 8 (oito) anos,
a teor do disposto no art. 109, inciso IV c/c art. 110 do Código Penal.
5.Segundo o art. 112, I do CP, o termo inicial da prescrição se inicia no dia em que transita em
julgado a sentença condenatória para a acusação.
6. Transcorridos mais de 8 anos entre o último marco interruptivo da prescrição - publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorrível - e a presente data, é forçoso reconhecer a
ocorrência da prescrição.
7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade
do paciente pelo advento da prescrição da pretensão executória, nos termos dos arts. 107, IV, e
109, IV, c.c. o art. 112, I, e da antiga redação do inciso IV, art. 117, todos do Código Penal, nos
autos de n. 1.50.2005.6.27.0001.
O Acórdão transitado em julgado, ao declarar extinta a punibilidade da pretensão executória pelo
transcurso de mais de 8 (oito) anos, considerou a pena aplicada na Sentença condenatória, qual
seja, 3 (três) anos e 13 dias multa, o fez nos termos dos artigos. 107, IV, e 109, IV, c.c. o art. 112,
I, todos do Código Penal,
Desse modo, .forçoso arquivamento dos presentes autos.
DETERMINO o arquivamento do feito, observadas as formalidades legais tais quais: 1 comunicação da extinção da punibilidade à Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Tocantins, para registros no INFOSEG; 2 - regularização da situação de EDIMONES DE JESUS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Tocantins, para registros no INFOSEG; 2 - regularização da situação de EDIMONES DE JESUS
MATOS DA SILVA, na forma da lei, com os respectivos lançamentos de ASE no Cadastro Eleitoral;
e, 3 - demais registros, para que surtam todos os efeitos decorrentes desta Sentença.
Intime-se ao Ministério Público Eleitoral, por meio do Sistema PJE, e a defesa, por meio do Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/TO. Diligencie. Cumpra-se.
Araguaína/TO, 24 de junho de 2020.
Umbelina Lopes Pereira Rodrigues
Juíza da 1ª Zona Eleitoral

3ª ZONA ELEITORAL - PORTO NACIONAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600009-44.2020.6.27.0003
PROCESSO
RELATOR

: 0600009-44.2020.6.27.0003 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PORTO
NACIONAL - TO)
: 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

REQUERENTE : ARLINDO LOPES DE ARAUJO
FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

REQUERENTE : DIRETORIO MUNICIPAL DO PMDB TOCANTINS - PORTO NACIONAL
ADVOGADO

: IGOR BRITO BARROS LEMES (8610/TO)

REQUERIDO

: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

REQUERENTE : JUSTINO TAVARES DOS SANTOS

PROCESSO: 0600009-44.2020.6.27.0003
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO
REQUERENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
PRESIDENTE: ARLINDO LOPES DE ARAÚJO
TESOUREIRO: JUSTINO TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADO: IGOR BRITO BARROS LEMES - OAB/TO Nº 8.610
MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO
Trata-se de prestação de contas do Órgão de Direção Partidária acima nominado, referente ao
exercício de 2018.
O partido, por seu(s) responsável(is), apresentou prestação de contas com movimentação de
recursos fora do prazo legal.
Foi publicado edital para tornar pública a prestação de contas.
Emitido parecer de análise técnica, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, mediante parecer, pela aprovação das contas com
ressalvas.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas partidária perante a Justiça Eleitoral tem por desiderato que esta exerça o
controle acerca da arrecadação de recursos e os gastos efetuados, objetivando em última instância
o conhecimento de sua origem e destinação, devido a relevância das funções para as quais foram
criados os Partidos Políticos, no interesse do regime democrático, encontrando fundamento no
artigo 17, III da Constituição Federal, e nos artigos 1º, 30 e 34 da Lei 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
O Artigo 46 da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim dispõe:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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O Artigo 46 da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim dispõe:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas
ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas
parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à
verdade.
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução,
ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução
não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com
ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12)".
Não houve impugnação à prestação de contas e não há informação de que o partido tenha omitido
recebimento e movimentação de recursos financeiros.
Conforme consta do parecer técnico, foram identificadas apenas impropriedades de natureza
formal.
Aliado à ausência de impugnação das contas, não há nos autos elementos que indiquem
recebimento de recursos financeiros e realização de despesas que não os relacionadas no
processo. Igualmente, verifica-se ausência de informação quanto ao recebimento de recursos
decorrentes de fonte vedada, de origem não identificada.
Portanto, a agremiação partidária cumpriu parcialmente com as formalidades exigidas pela nova
legislação.
Com essas considerações e em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do órgão partidário municipal acima nominado,
referentes ao exercício financeiro 2018, com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e no
art. 46, II, da Resolução n.º 23.546/2017, e, por corolário, RESOLVO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
A intimação do órgão partidário será realizada mediante publicação no DJE.
Após o trânsito em julgado:
a) registre-se no SICO;
b) arquivem-se os autos.
Porto Nacional, 23 de junho de 2.020
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
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Porto Nacional, 23 de junho de 2.020
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600005-07.2020.6.27.0003
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-07.2020.6.27.0003 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PORTO
NACIONAL - TO)
: 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
REQUERENTE
ADVOGADO

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DE
PORTO NACIONAL
: MARISON DE ARAUJO ROCHA (1336/TO)

INTERESSADO : #-JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL

JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO
PROCESSO: 0600005-07.2020.6.27.0003
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO
REQUERENTE: PODEMOS
PRESIDENTE: FERNANDO ROBERTO WINDLIN
TESOUREIRO: MANOEL AMORIM DE SOUSA
ADVOGADO: MARISON DE ARAÚJO ROCHA - OAB/TO Nº 1.336-B
MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Órgão de Direção Partidária acima nominado, referente ao
exercício de 2018.
O partido, por seu(s) responsável(is), apresentou prestação de contas com movimentação de
recursos fora do prazo legal.
Foi publicado edital para tornar pública a prestação de contas.
Emitido parecer de análise técnica, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, mediante parecer, pela aprovação das contas com
ressalvas.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas partidária perante a Justiça Eleitoral tem por desiderato que esta exerça o
controle acerca da arrecadação de recursos e os gastos efetuados, objetivando em última instância
o conhecimento de sua origem e destinação, devido a relevância das funções para as quais foram
criados os Partidos Políticos, no interesse do regime democrático, encontrando fundamento no
artigo 17, III da Constituição Federal, e nos artigos 1º, 30 e 34 da Lei 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
O Artigo 46 da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim dispõe:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas
ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas
parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à
verdade.
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução,
ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução
não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com
ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12)".
Não houve impugnação à prestação de contas e não há informação de que o partido tenha omitido
recebimento e movimentação de recursos financeiros.
Conforme consta do parecer técnico, foram identificadas apenas impropriedades de natureza
formal.
Aliado à ausência de impugnação das contas, não há nos autos elementos que indiquem
recebimento de recursos financeiros e realização de despesas que não os relacionadas no
processo. Igualmente, verifica-se ausência de informação quanto ao recebimento de recursos
decorrentes de fonte vedada, de origem não identificada
Portanto, a agremiação partidária cumpriu parcialmente com as formalidades exigidas pela nova
legislação.
Com essas considerações e em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do órgão partidário municipal acima nominado,
referentes ao exercício financeiro 2018, com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e no
art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, c/c o art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
e, por corolário, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
A intimação do órgão partidário será realizada mediante publicação no DJE.
Após o trânsito em julgado:
a) registre-se no SICO;
b) arquivem-se os autos.
Porto Nacional, 24 de junho de 2.020.
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600023-28.2020.6.27.0003
PROCESSO

: 0600023-28.2020.6.27.0003 PETIÇÃO CÍVEL (BREJINHO DE NAZARÉ - TO)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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: 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

RESPONSÁVEL : MARIO AIRES FILHO
RESPONSÁVEL : ALENILDA LEONEL GAMA
RESPONSÁVEL : PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO

: HENRY SMITH (3181/TO)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO
PROCESSO: 0600023-28.2020.6.27.0003
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
PRESIDENTE: MÁRIO AIRES FILHO
TESOUREIRO: ALENILDA LEONEL GAMA
ADVOGADO: HENRY SMITH - OAB/TO Nº 3.181
MUNICÍPIO: BREJINHO DE NAZARÉ/TO
DECISÃO
O PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de BREJINHO DE NAZARÉ/TO teve suas contas referentes
ao Exercício Financeiro de 2016 julgadas como não prestadas nos autos do Processo nº 21493.2018.6.27.0003, cujo trânsito em julgado se deu em 18/02/2019, conforme documentos
juntados aos autos.
Em 30/05/2019 foi protocolada petição encaminhando a prestação de contas do referido exercício.
O pleito foi recebido e autuado como pedido de Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, nos termos do art. 58 da Resolução do TSE nº 23.604/2019, conforme parecer
técnico conclusivo constante dos autos, que sugeriu o deferimento do pedido de regularização da
prestação de contas, no sentido de que seja levantada a situação de inadimplência do partido e
exercício acima mencionados.
O Ministério Público se posicionou pela regularização das contas.
Os autos vieram-me conclusos.
A Prestação de Contas Partidárias constitui um instrumento oficial de fiscalização e controle das
finanças dos partidos políticos, exercido pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 34 da Lei nº
9.096/1995.
Havendo o julgamento definitivo das contas, torna-se preclusa a discussão da matéria decidida, de
modo que, para afastar os efeitos da coisa julgada, é assegurada à agremiação partidária a
possibilidade de requerer a regularização dessa situação, nos termos do artigo 58, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, que assim dispõe:
"Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual partidária,
consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à
época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
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IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins
de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar,
caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores e/ou
a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista no § 3º".
É imperioso que, para a regularização das contas julgadas não prestadas, a petição venha
acompanhada de todas as peças e informações elencadas na norma de regência, o que foi
fielmente cumprido, conforme parecer técnico conclusivo apresentado.
Posto isso, acatando o parecer do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO O PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, referente ao exercício
de 2016, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de BREJINHO DE NAZARÉ/TO, por se
encontrarem atendidos os requisitos do artigo 58, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Nacional, 24 de junho de 2020.
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600027-65.2020.6.27.0003
PROCESSO

: 0600027-65.2020.6.27.0003 PETIÇÃO CÍVEL (MONTE DO CARMO - TO)

RELATOR

: 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

RESPONSÁVEL : ANGELO ADAO AIRES DA SILVA
RESPONSÁVEL : RICARDO ALEXANDRE AQUINO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
RESPONSÁVEL
ADVOGADO

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE MONTE DO
CARMO
: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (7705-A/TO)

PROCESSO: 0600027-65.2020.6.27.0003
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO LIBERAL - PL
PRESIDENTE: RICARDO ALEANDRE AQUINO
TESOUREIRO: ANGELO ADÃO AIRES DA SILVA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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TESOUREIRO: ANGELO ADÃO AIRES DA SILVA
ADVOGADOS: MAURÍCIO CORDENONZI - OAB/TO Nº 2.223-B
RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE JESUS - OAB/TO Nº 7.705-A
MUNICÍPIO: MONTE DO CARMO/TO
DECISÃO
Trata-se do pedido de regularização das contas referentes às Eleições Gerais de 2018,
apresentada pelo PARTIDO LIBERAL de MONTE DO CARMO, nos termos § 2º, do art. 83 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Cartório eleitoral certificou que o partido teve contas da campanha de 2018 julgada não prestada,
com sentença transitada em julgado.
Publicado o edital, não houve impugnação à petição de regularização de contas julgadas não
prestadas.
Parecer técnico conclusivo opinou pelo deferimento do pedido de regularização.
O Ministério Público Eleitoral se posicionou pela regularização das contas.
Os autos vieram-me conclusos.
Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o partido político
pode requerer a regularização de sua situação a fim de restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal." (§1º do art. 83, da Res. TSE n.º 23.553/2017).
No caso em exame, a unidade técnica não encontrou irregularidades, uma vez que as informações
por ela colhidas não apontaram indícios de movimentação financeira, seja mediante recebimento
de recursos de fundo público, de fonte vedada ou de origem não identificada. O partido somente
declarou receita estimável em dinheiro referente a prestação de serviços por terceiros e a análise
eletrônica pertinente não apontou nenhum indício de omissão de receitas ou despesas pelo partido.
Perfeitamente plausível que tais contas sejam trazidas à Justiça Eleitoral sem movimentação
financeira, já que se tratam de eleições gerais, e, consoante informação da unidade técnica, não
houve nenhum repasse ao órgão municipal do partido, seja de recursos do Fundo Partidário ou de
outros recursos. Tampouco houve indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de
origem não identificada.
O que se pretende, ao prestar contas, é permitir, por parte da Justiça Eleitoral, o conhecimento da
realidade vivenciada pelo órgão partidário, o que, no caso dos autos, restou demonstrado, já que é
de conhecimento inquestionável que a participação dos órgãos municipais nesse tipo de eleição, é
de simples apoio. Por fim, ressalta-se que, aberto prazo para impugnação, não houve recebimento
de denúncia ou informação que contestasse a veracidade das informações contidas no extrato da
prestação de contas.
Ante todo o exposto, e acolhendo parecer ministerial, defiro a regularização de contas do Partido
LIBERAL de MONTE DO CARMO, com fulcro no art. 77, II da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Porto Nacional, 23 de junho de 2020.
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600024-13.2020.6.27.0003
PROCESSO

: 0600024-13.2020.6.27.0003 PETIÇÃO CÍVEL (SILVANÓPOLIS - TO)

RELATOR

: 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

REQUERENTE : LAUDETE MOREIRA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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REQUERENTE : MARCIA PEREIRA DE SENA
INTERESSADO
ADVOGADO

: PARTIDO DA REPUBLICA- COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
SILVANOPOLIS
: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (7705-A/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO
PROCESSO: 0600024-13.2020.6.27.0003
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO LIBERAL - PL
PRESIDENTE: LAUDETE MOREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO: MÁRCIA PEREIRA DE SENA
ADVOGADO: MAURÍCIO CORDENONZI - OAB/TO Nº 2.223-B
MUNICÍPIO: SILVANÓPOLIS/TO
DECISÃO
O PARTIDO LIBERAL - PL de SILVANÓPOLIS/TO teve suas contas referentes às Eleições Gerais
de 2018 julgadas como não prestadas nos autos do Processo nº 7213/2018, com sentença
transitada em julgado, conforme documentos juntados aos autos.
Em 02/04/2020 foi protocolada petição encaminhando a prestação de contas abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições acima
mencionadas.
O pleito foi recebido e autuado como requerimento de regularização das contas referentes às
Eleições Gerais de 2018, nos termos § 2º, do art. 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Ministério Público se posicionou pela regularização das contas.
Os autos vieram-me conclusos.
A Prestação de Contas Partidárias constitui um instrumento oficial de fiscalização e controle das
finanças dos partidos políticos, exercido pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 20 da Lei nº
9.504/1997.
Segundo o artigo 83, § 1º, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE, após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de
sua situação.
É imperioso que, para a regularização das contas julgadas não prestadas, a petição venha
acompanhada de todas as peças e informações elencadas no § 2º do artigo acima citado, o que foi
fielmente cumprido, conforme parecer técnico conclusivo apresentado.
Posto isso, acatando o parecer do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO O PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS referentes às Eleições Gerais de 2018 do PARTIDO LIBERAL PL de SILVANÓPOLIS/TO, por se encontrarem atendidos os requisitos do artigo 83, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado ao Cartório para as providências pertinentes.
Porto Nacional, 24 de junho de 2020.
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600028-84.2019.6.27.0003
: 0600028-84.2019.6.27.0003 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PORTO
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INTERESSADO : ELIVANIA NOGUEIRA NETO
ADVOGADO

: LEONARDO CARDOSO ALVES (8761/TO)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO
PROCESSO: 0600028-84.2019.6.27.0003
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
PRESIDENTE: SILDOMAR SOARES NOGUEIRA
ADVOGADO: LEONARDO CARDOSO ALVES - OAB/TO Nº 8.761
MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Órgão de Direção Partidária acima nominado, referente ao
exercício de 2016.
O partido, por seu(s) responsável(is), apresentou prestação de contas, através de declaração de
ausência de movimentação, fora do prazo legal.
Foi publicado edital para tornar pública a prestação de contas, sendo que não houve impugnação à
mesma.
Emitido parecer de análise técnica, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, mediante parecer, pela aprovação das contas com
ressalvas.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas partidária perante a Justiça Eleitoral tem por desiderato que esta exerça o
controle acerca da arrecadação de recursos e os gastos efetuados, objetivando em última instância
o conhecimento de sua origem e destinação, devido a relevância das funções para as quais foram
criados os Partidos Políticos, no interesse do regime democrático, encontrando fundamento no
artigo 17, III da Constituição Federal, e nos artigos 1º, 30 e 34 da Lei 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
O Artigo 46 da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim dispõe:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas
ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas
parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à
verdade.
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução,
ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução
não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com
ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12)".
Não houve impugnação à prestação de contas e não há informação de que o partido tenha omitido
recebimento e movimentação de recursos financeiros.
Conforme consta do parecer técnico, foram identificadas apenas impropriedades de natureza
formal.
Aliado à ausência de impugnação das contas, não houve repasse de recursos do Fundo Partidário
e/ou de outra natureza à direção municipal. Igualmente, verifica-se que não foram detectados
indícios de recebimento de doação de recursos de fontes vedadas e/ou de origem não identificada.
Portanto, a agremiação partidária cumpriu parcialmente com as formalidades exigidas pela nova
legislação.
Com essas considerações e em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do órgão partidário municipal acima nominado,
referentes ao exercício financeiro 2016, com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e no
art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, c/c o art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
e, por corolário, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
A intimação do órgão partidário será realizada mediante publicação no DJE.
Após o trânsito em julgado:
a) registre-se no SICO;
b) arquivem-se os autos.
Porto Nacional, 25 de junho de 2020.
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral
.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-80.2020.6.27.0003
PROCESSO
RELATOR

: 0600026-80.2020.6.27.0003 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (IPUEIRAS TO)
: 003ª ZONA ELEITORAL DE PORTO NACIONAL TO

REQUERENTE : MELQUIADES DE SOUZA E SILVA
REQUERENTE : KATHIA GOMES TEIXEIRA
REQUERENTE
ADVOGADO

: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO NO TOCANTINS- IPUEIRAS
: JORDANA MAIA BARROS PAGANO (9984/TO)
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

PROCESSO: 0600026-80.2020.6.27.0003
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
REQUERENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
PRESIDENTE: KATHIA GOMES TEIXEIRA
TESOUREIRO: MELQUIADES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADA: JORDANA MAIA BARROS PAGANO - OAB/TO Nº 9.984
MUNICÍPIO: IPUEIRAS - TO
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do órgão de direção municipal acima nominado, referente ao
exercício financeiro de 2019.
O partido, por seu(s) responsável((is), apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Foi publicado edital para tornar pública a declaração sobre a ausência de movimentação de
recursos.
A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral sugeriu a aprovação das contas.
Intimado, o Ministério Público Eleitoral não se opôs à aprovação das mesmas.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas partidárias perante a Justiça Eleitoral tem por desiderato que esta exerça o
controle acerca da arrecadação de recursos e os gastos efetuados, objetivando em última instância
o conhecimento de sua origem e destinação, devido a relevância das funções para as quais foram
criados os Partidos Políticos, no interesse do regime democrático, encontrando fundamento no
artigo 17, III da Constituição Federal, e nos artigos 1º, 30 e 34 da Lei 9.096/95.
A Lei n.º 13.165/2015, de 29 de setembro de 2015, que alterou dentre outras leis eleitorais a Lei
9.096/95, mormente no título das Finanças e Contabilidade dos Partidos, teve por objetivo
simplificar a administração dos Órgãos de Direção Municipal, e, por corolário, acabou, neste
intento, por desobrigá-los de prestar contas nos moldes do caput do artigo 32 da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos à Justiça Eleitoral quando não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, exigindo-se do responsável partidário, no prazo legal, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Sobre o caso em tela, vejamos:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Pontue-se que, in casu, o partido em questão supriu a nova exigência legal, apresentando à
Justiça Eleitoral a declaração de ausência de movimentação de recursos durante o exercício
financeiro de 2019.

Note-se, ainda, que a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral apontou a ausência de recebimento de
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Note-se, ainda, que a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral apontou a ausência de recebimento de
recursos do Fundo Partidário, bem como não foram detectados indícios de recebimento de doação
de recursos de fontes vedadas e/ou de origem não identificada.
Por fim, sublinhe-se que não houve impugnação da declaração apresentada.
Com essas considerações, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, APROVO as contas
do órgão partidário supra nominado, quanto ao exercício de 2019, com respaldo na Lei n.º 9.096
/95 e no art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019 e, em consequência, JULGO extinto o
processo com resolução de mérito, com suporte no art. 487, inciso I, do CPC, aplicado
subsidiariamente (art. 15 do CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado:
a) registre-se no SICO;
b) arquivem-se os autos.
A intimação do órgão partidário será realizada mediante publicação no DJE.
Porto Nacional, 24 de junho de 2020.
ALESSANDO HOFMANN TEIXEIRA MENDES
Juiz Eleitoral

7ª ZONA ELEITORAL - PARAÍSO DO TOCANTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600050-96.2020.6.27.0007
PROCESSO
RELATOR

: 0600050-96.2020.6.27.0007 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PUGMIL TO)
: 007ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS TO

INTERESSADO : PAULO VITOR MARINHO HAGESTEDT
ADVOGADO
REQUERENTE
ADVOGADO

: ALESSANDRO BRITO BARBOSA (8614/TO)
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE PUGMIL - TO
: ALESSANDRO BRITO BARBOSA (8614/TO)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
INTERESSADO : VALMOR HAGESTEDT
ADVOGADO

: ALESSANDRO BRITO BARBOSA (8614/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
007ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600050-96.2020.6.27.0007 / 007ª ZONA
ELEITORAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DE PUGMIL - TO
INTERESSADO: VALMOR HAGESTEDT, PAULO VITOR MARINHO HAGESTEDT
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO BRITO BARBOSA - TO8614
Advogado do(a) INTERESSADO: ALESSANDRO BRITO BARBOSA - TO8614
Advogado do(a) INTERESSADO: ALESSANDRO BRITO BARBOSA - TO8614
EDITAL
A Excelentíssima Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, MMª. Juíza da 07ª Zona Eleitoral
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A Excelentíssima Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, MMª. Juíza da 07ª Zona Eleitoral
de Paraíso do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial
aos partidos políticos e ao Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 44, I, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Exercício Financeiro abaixo relacionada, apresentadas pelo Órgão Partidário abaixo descrito,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital,
a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamenta e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
1. PROCESSO: 0600050-96.2020.6.27.0007
Partido: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
PUGMIL - TO
Exercício financeiro: 2019
Presidente: VALMOR HAGESTEDT
Tesoureiro: PAULO VITOR MARINHO HAGESTEDT
Advogada: ALESSANDRO BRITO BARBOSA - OAB/TO 8614
Dado e passado nesta cidade de Paraíso do Tocantins, na data e horário insertos na assinatura
digital. Eu, Mayra Siqueira Araujo Costa, Analista Judiciário, preparei e conferi o presente edital.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA
JUÍZA ELEITORAL

8ª ZONA ELEITORAL - FILADÉLFIA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600098-76.2020.6.27.0000
PROCESSO

: 0600098-76.2020.6.27.0000 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (PALMEIRANTE - TO)

RELATOR

: 008ª ZONA ELEITORAL DE FILADÉLFIA TO

TERCEIRO
INTERESSADO
FISCAL DA LEI
REQUERIDO

: INFOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA DE PALMEIRANTE/TO

REQUERENTE

: JOSAFRAN AIRES ALENCAR

ADVOGADO

: JOAO CARLOS DALL AGNOL BIAVATTI (6321000/TO)

ADVOGADO

: MARCELO CLAUDIO GOMES (9550/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
008ª ZONA ELEITORAL DE FILADÉLFIA TO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) N. 0600098-76.2020.6.27.0000
JUIZ ELEITORAL: JORDAN JARDIM
REQUERENTE: JOSAFRAN AIRES ALENCAR
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO CLAUDIO GOMES - TO9550-A, JOAO CARLOS
DALL AGNOL BIAVATTI - TO6321000-A
REQUERIDO:

COMISSAO

PROVISORIA

MUNICIPAL

DO

PARTIDO

RENOVADOR

TRABALHISTA DE PALMEIRANTE/TO

REQUERIDO:ÓRGÃO ESTADUAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DO
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conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-to.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Palmas, segunda-feira, 29 de junho de 2020

22

REQUERIDO:ÓRGÃO ESTADUAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DO
TOCANTINS
SENTENÇA
RELATÓRIO:
Trata-se de Requerimento para inclusão de lista especial de filiação partidária de JOSAFRAN
AYRES ALENCAR, inscrito na 8ª Zona Eleitoral, sob o n. 0290 0125 2704, município de
Palmeirante/TO.
Inicialmente, provavelmente por equívoco, o presente requerimento foi protocolado no Tribunal
Eleitoral do Tocantins, 2º Grau de Jurisdição, motivo pelo qual foi determinado a remessa dos
autos à 8ª ZE - Filadélfia/TO (ID 1333013).
Conforme informação prestada pelo chefe de cartório, o eleitor ingressou com idêntico
Requerimento registrado sob o n. PJE 0600011-96.2020.6.27.0008, em trâmite final neste Juízo
Eleitoral.
FUNDAMENTOS:
Verifica-se que, em ambos os processos, PJE 060098-76.2020.6.27.0000 e PJE 060001196.2020.6.27.0008, as partes, o objeto e o pedido são idênticos, versam sobre a Filiação Partidária
- Lista Especial na Justiça Eleitoral.
Desta forma, ante o dúplice ajuizamento das ações, constata-se a ocorrência de litispendência, nos
termos do art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.
DISPOSITIVO:
Ex positis, com fulcro no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente,
EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente requerimento sob n. 060009876.2020.6.27.0000, devendo ser feita a regular apreciação do pedido nos autos PJE n. 060001196.2020.6.27.0020, em trâmite neste Juízo da 8ª Zona eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte interessada, via DJE, do inteiro teor da sentença.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
JORDAN JARDIM
Juiz Eleitoral 8º ZE

10ª ZONA ELEITORAL - ARAGUATINS
SENTENÇA
PROCESSO

: 0013101-76.2020.6.27.8010

INTERESSADO

: JOSE WARLLY DE ASSIS NASCIMENTO

ASSUNTO

: Duplicidade de Inscrição Eleitoral

Sentença nº 4 / 2020 - PRES/10ª ZE
Trata-se de duplicidade de inscrição tipo 11DTO2002733909 (evento 1356364), envolvendo o
eleitor JOSE WARLLY DE ASSIS NASCIMENTO, para o qual constam as inscrições nº
042255382747 (LIBERADA) e nº 042256532747 (NÃO LIBERADA).
Expedido edital (evento 1358310) para conhecimento dos interessados, na forma do art. 35 da
Resolução TSE n. 21.538/2003, cujo prazo de 03 (três) dias transcorreu in albis, conforme se nota
do inteiro teor da certidão 7727 (evento 1360001).
É o sucinto relatório.
Decido.

O Tribunal Superior Eleitoral trouxe ao conhecimento deste Juízo Eleitoral, para as providências
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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O Tribunal Superior Eleitoral trouxe ao conhecimento deste Juízo Eleitoral, para as providências
cabíveis, a DUPLICIDADE abaixo especificada, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado quando do BATIMENTO de 1 de junho de 2020.
DUPLICIDADE: 1DTO2002733909
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042255382747 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS SEÇÃO: 0042 DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO DE ALISTAMENTO: 05/05/2020
ELEITOR(A): JOSE WARLLY DE ASSIS NASCIMENTO
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042256532747 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS SEÇÃO: 0052 DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO ALISTAMENTO: 05/05/2020
ELEITOR(A): JOSE WARLLY DE ASSIS NASCIMENTO
Fixa o art. 41, I, da Resolução do TSE nº 21.538/03, que cabe ao Juiz da Zona Eleitoral de onde foi
efetuada a inscrição mais recente (Tipo 1D), ressalvadas as hipóteses prevista nos §§ 1º a 3º do
citado artigo.
No caso em tela, a inscrição mais recente foi efetuada nesta Zona Eleitoral, portanto a competente
para decidir a duplicidade.
No caso em tela, o mesmo eleitor registrou no Atendimento Online - Título Net, dois requerimentos
de "Alistamento" -, para análise, sendo esses requerimentos eleitorais efetuados na mesma data 05
/05/2020, ambos para o município de Buriti do Tocantins/TO.
Ocorre que, tal duplicidade pode ter se dado por erro no sistema, visto que não houve crítica
quando da realização do procedimento ou, por falha do servidor responsável pela análise dos
dados do eleitor que não se atentou a existência da duplicidade de requerimentos antes de
executar o procedimento no sistema.
Diante de tal situação, como não é permitido pela legislação em vigor duas inscrições para o
mesmo eleitor, impõe-se o cancelamento de uma.
Diante do exposto, após analisar o caso, não vislumbro conduta de má fé do eleitor, fato pelo qual
deixo de requerer diligências.
Assim, de ofício, nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o
cancelamento da INSCRIÇÃO Nº: 042256532747 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA:
71, UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS, SEÇÃO: 0052, DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO ALISTAMENTO: 05/05/2020, de modo a garantir ao eleitor ELEITOR: JOSE
WARLLY DE ASSIS NASCIMENTO, apenas uma única inscrição eleitoral, qual seja, INSCRIÇÃO
Nº: 042255382747 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70, UF: TO, ZONA: 010, MUNICÍPIO:
BURITI DO TOCANTINS, SEÇÃO: 0042, DATA DOMICÍLIO/OPERAÇÃO DE ALISTAMENTO: 05
/05/2020.
Procedida as anotações, junte-se espelho da situação do eleitor, após, remeta-se o feito à
Corregedoria Regional Eleitoral do Tocantins para conhecimento e providências, se assim
entender necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 25/06/2020, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1361024 e o código CRC B0795F45.

SENTENÇA
PROCESSO

: 0013104-31.2020.6.27.8010

INTERESSADO

: VALDIVÂNIA VIANA ALVES

ASSUNTO

: Duplicidade de Inscrição Eleitoral

Sentença nº 1 / 2020 - PRES/10ª ZE
Trata-se de duplicidade de inscrição tipo 1DTO2002735011 (evento 1356394), envolvendo a
eleitora VALDIVÂNIA VIANA ALVES, para o qual foi detectada a existência das inscrições nº
040139172747(LIBERADA) e nº 042257152780 (NÃO LIBERADA).
Expedido edital (evento 1358289) para conhecimento dos interessados, na forma do art. 35 da
Resolução TSE n. 21.538/2003, cujo prazo de 03 (três) dias transcorreu in albis, conforme se nota
do inteiro teor da certidão 7729 (evento 1360003).
É o sucinto relatório.
Decido.
O Tribunal Superior Eleitoral trouxe ao conhecimento deste Juízo Eleitoral, para as providências
cabíveis, a DUPLICIDADE abaixo especificada, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado quando do BATIMENTO de 1 de junho de 2020.
DUPLICIDADE: 1DTO2002735011
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 040139172747 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: SÃO BENTO DO TOCANTINS SEÇÃO: 0035 DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: 02/05/2017
ELEITOR(A): VALDIVÂNIA VIANA ALVES
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 0422571527 80SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: CACHOEIRINHA SEÇÃO: 0149 DATA DOMICÍLIO/OPERAÇÃO
ALISTAMENTO: 27/04/2020
ELEITOR(A): VALDIVANIA VIANA ALVES
Fixa o art. 41, I, da Resolução do TSE nº 21.538/03, que cabe ao Juiz da Zona Eleitoral de onde foi
efetuada a inscrição mais recente (Tipo 1D), ressalvadas as hipóteses prevista nos §§ 1º a 3º do
citado artigo.
No caso em tela, a inscrição mais recente foi efetuada nesta Zona Eleitoral, portanto a competente
para decidir a duplicidade.
Conforme se nota nos documentos acostados aos autos e dos dados da comunicação da
duplicidade, não há dúvida de que as inscrições pertence a mesma eleitora, Valdivania Viana Alves.
Denota-se que a pretensão da eleitora era realizar a transferência de domicílio eleitoral, do
município de São Bento do Tocantins/TO para o município de Cachoeirinha/TO, ambos
pertencentes a esta 10ª ZE. Todavia, acabou consignando no sistema título net a operação
alistamento eleitoral, gerando a segunda inscrição eleitoral.
O art. 5º da supracitada resolução, prescreve que deve ser consignada a operação Transferência
no formulário RAE, sempre que o eleitor desejar alterar seu domicílio e for encontrado em seu
nome número de inscrição em qualquer município ou zona, unidade da Federação ou país, em
conjunto ou não com com eventual retificação de dados.
Diante do exposto, após analisar o caso, não vislumbro conduta de má fé da eleitora, fato pelo qual
deixo de requerer diligências.
Assim, de ofício, nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o
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Assim, de ofício, nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o
cancelamento da INSCRIÇÃO Nº: 0422571527 80, SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA, OCORRÊNCIA:
71, UF: TO, ZONA: 010, MUNICÍPIO: CACHOEIRINHA, SEÇÃO: 0149, DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO ALISTAMENTO: 27/04/2020, de modo a garantir a eleitora VALDIVÂNIA VIANA
ALVES, apenas uma única inscrição eleitoral, qual seja, INSCRIÇÃO Nº: 040139172747,
SITUAÇÃO: LIBERADA, OCORRÊNCIA: 70, UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: SÃO BENTO DO
TOCANTINS, SEÇÃO: 0035, DATA DOMICÍLIO/OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: 02/05/2017.
Determino, ainda, a intimação da eleitora do inteiro teor desta decisão para, querendo, quando
reabrir o cadastro eleitoral, requer a transferência de sua inscrição eleitoral para o município de
Cachoeirinha/TO.
Procedida as anotações ,junte-se espelho da situação da eleitora, após, remeta-se o feito à
Corregedoria Regional Eleitoral do Tocantins para conhecimento e providências, se assim
entender necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 25/06/2020, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1360934 e o código CRC 5A3CE313.

SETENÇA
PROCESSO

: 0013058-42.2020.6.27.8010

INTERESSADO

: DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA

ASSUNTO

: Duplicidade de Inscrição Eleitoral

Sentença nº 5 / 2020 - PRES/10ª ZE
Trata-se de duplicidade de inscrição tipo 1TO2002732731 (evento 1355879, envolvendo a eleitora
DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA, para o qual foi detectada a existência das inscrições nº
040822042747 (LIBERADA) e nº 042254472771(NÃO LIBERADA).
Expedido edital (evento 1358286) para conhecimento dos interessados, na forma do art. 35 da
Resolução TSE n. 21.538/2003, cujo prazo de 03 (três) dias transcorreu in albis, conforme se nota
do inteiro teor da certidão 7731 (evento 1360007).
É o sucinto relatório.
Decido.
O Tribunal Superior Eleitoral trouxe ao conhecimento deste Juízo Eleitoral, para as providências
cabíveis, a DUPLICIDADE abaixo especificada, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado quando do BATIMENTO de 20 de maio de 2020.
DUPLICIDADE: 1DTO2002732731
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 04082204274 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 009 MUNICÍPIO: ANGICO SEÇÃO: 0169 DATA DOMICÍLIO/OPERAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA: 27/03/2017
ELEITOR(A): DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 04225447277 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS SEÇÃO: 0144 DATA DOMICÍLIO
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UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS SEÇÃO: 0144 DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO ALISTAMENTO: 06/05/2020
ELEITOR(A): DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA
Fixa o art. 41, I, da Resolução do TSE nº 21.538/03, que cabe ao Juiz da Zona Eleitoral de onde foi
efetuada a inscrição mais recente (Tipo 1D), ressalvadas as hipóteses prevista nos §§ 1º a 3º do
citado artigo.
No caso em tela, a inscrição mais recente foi efetuada nesta Zona Eleitoral, portanto a competente
para decidir a duplicidade.
Conforme se nota nos documentos acostados aos autos e dos dados da comunicação da
duplicidade, não há dúvida de que as inscrições pertence a mesma eleitora, DANIELLY
RODRIGUES DE SOUZA.
Denota-se que a pretensão da eleitora era realizar a transferência de domicílio eleitoral, do
município de Angico/TO, pertencente a 009 ZE - Tocantinópolis, para o município de Buriti do
Tocantins/TO, pertencente a esta 10ª ZE. Todavia, acabou consignando no sistema título net a
operação alistamento eleitoral, gerando a segunda inscrição eleitoral.
O art. 5º da supracitada resolução, prescreve que deve ser consignada a operação Transferência
no formulário RAE, sempre que o eleitor desejar alterar seu domicílio e for encontrado em seu
nome número de inscrição em qualquer município ou zona, unidade da Federação ou país, em
conjunto ou não com com eventual retificação de dados.
Diante do exposto, após analisar o caso, não vislumbro conduta de má fé da eleitora, fato pelo qual
deixo de requerer diligências.
Assim, de ofício, nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o
cancelamento da inscrição nº 04225447277 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71, UF:
TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS SEÇÃO: 0144 DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO ALISTAMENTO: 06/05/2020, de modo a garantir a eleitora DANIELLY RODRIGUES
DE SOUZA, apenas uma única inscrição eleitoral, qual seja, inscrição nº 04082204274 SITUAÇÃO:
LIBERADA OCORRÊNCIA: 70, UF: TO ZONA: 009 MUNICÍPIO: ANGICO SEÇÃO: 0169 DATA
DOMICÍLIO/OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA: 27/03/2017.
Determino, ainda, a intimação da eleitora do inteiro teor desta decisão para, querendo, quando
reabrir o cadastro eleitoral, requerer a transferência de sua inscrição eleitoral para o município de
Buriti do Tocantins/TO.
Procedida as anotações ,junte-se espelho da situação da eleitora, após, remeta-se o feito à
Corregedoria Regional Eleitoral do Tocantins para conhecimento e providências, se assim
entender necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 25/06/2020, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1361038 e o código CRC 8F14B463.

SENTENÇA
PROCESSO

: 0013067-04.2020.6.27.8010

INTERESSADO

: JEISLANE ALVES DE OLIVEIRA
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Sentença nº 8 / 2020 - PRES/10ª ZE
Trata-se de duplicidade de inscrição tipo 1TO2002732786 (evento 1355972), JEISLANE ALVES
DE OLIVEIRA, para a qual foi detectada a existência das inscrições nº 042254992704 (NÃO
LIBERADA) e nº 042255512712 (LIBERADA).
Expedido edital (evento 1358290) para conhecimento dos interessados, na forma do art. 35 da
Resolução TSE n. 21.538/2003, cujo prazo de 03 (três) dias transcorreu in albis, conforme se nota
do inteiro teor da certidão 7728 (evento 1360002).
É o sucinto relatório.
Decido.
O Tribunal Superior Eleitoral trouxe ao conhecimento deste Juízo Eleitoral, para as providências
cabíveis, a DUPLICIDADE abaixo especificada, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado quando do BATIMENTO de 20 de maio de 2020.
DUPLICIDADE: 1DTO2002733909
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042254992704 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71 UF: TO ZONA:
010 SEÇÃO: 0081 DATA DOMICÍLIO: 02/05/2020
ELEITORA: JEISLANE ALVES DE OLIVEIRA
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042255512712 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70 UF: TO ZONA: 010
SEÇÃO: 0099 DATA DOMICÍLIO: 29/04/2020 ELEITOR(A):
JEISLANE ALVES DE OLIVEIRA
Fixa o art. 41, I, da Resolução do TSE nº 21.538/03, que cabe ao Juiz da Zona Eleitoral de onde foi
efetuada a inscrição mais recente (Tipo 1D), ressalvadas as hipóteses prevista nos §§ 1º a 3º do
citado artigo.
No caso em tela, a inscrição mais recente foi efetuada nesta Zona Eleitoral, portanto a competente
para decidir a duplicidade.
No caso em tela, a mesma eleitora registrou no Atendimento Online - Título Net, dois
requerimentos de "Alistamento", para análise, sendo esses requerimentos eleitorais efetuados no
dias 29/04/2020 e 02/05/2020, ambos para o município de Buriti do Tocantins/TO.
Ocorre que, tal duplicidade pode ter se dado por falha do servidor responsável pela análise dos
dados do eleitor que não se atentou a existência da duplicidade de requerimentos antes de
executar o procedimento no sistema.
Diante de tal situação, como não é permitido pela legislação em vigor duas inscrições para o
mesmo eleitor, impõe-se o cancelamento de uma.
Diante do exposto, após analisar o caso, não vislumbro conduta de má fé da eleitora, fato pelo qual
deixo de requerer diligências.
Assim, de ofício, nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, determino o
cancelamento da inscrição nº: 042254992704 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA - OCORRÊNCIA: 71,
UF: TO ZONA: 010 MUNICÍPIO: BURITI DO TOCANTINS, SEÇÃO: 0081, DATA DOMICÍLIO
/OPERAÇÃO ALISTAMENTO: 002/05/2020, de modo a garantir à eleitora JEISLANE ALVES DE
OLIVEIRA, apenas uma única inscrição eleitoral, qual seja, inscrição nº: 042255512712
SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70 UF: TO ZONA: 010 SEÇÃO: 0099 DATA DOMICÍLIO:
29/04/2020.
Procedida as anotações, junte-se espelho da situação do eleitor, após, remeta-se o feito à
Corregedoria Regional Eleitoral do Tocantins para conhecimento e providências, se assim
entender necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
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Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 25/06/2020, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1361263 e o código CRC 823BEBB3.

20ª ZONA ELEITORAL - PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600116-37.2020.6.27.0020
PROCESSO
RELATOR

: 0600116-37.2020.6.27.0020 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SÃO
VALÉRIO - TO)
: 020ª ZONA ELEITORAL DE PEIXE TO

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
INTERESSADO : REGINA GOMES VALADARES DIAS
INTERESSADO : GENECI NUNES DE CARVALHO
INTERESSADO

: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO

JUSTIÇA ELEITORAL
FORUM DA 20ª ZONA ELEITORAL DO TOCANTINS - PEIXE
AVENIDA ALAIR DE SENA CONCEIÇÃO, QUADRA 21, LTS 11, 12 E 13, SETOR SUL, PEIXE
CEP: 77460-000 - Fone: 6333561172 - E-mail: zon020@tre-to.jus.br

______________________________________________________________________________________________
0600116-37.2020.6.27.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO, REGINA GOMES VALADARES DIAS,
GENECI NUNES DE CARVALHO
EXERCÍCIO:2015
MUNICÍPIO:SÃO VALÉRIO

______________________________________________________________________________________________
SENTENÇA N. 043/2020
RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Partidárias do órgão em epígrafe, na forma de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros e Estimáveis, relativamente ao exercício de
2015.
Conforme certidão constante do ID 1932529, verificou-se no PJE a duplicidade de ações, sendo
idênticas a presente e a autuada sob o n. 0600045-35.2020.6.27.0020, de 29.04.2020.

A primeira ação foi autuada em razão da omissão na apresentação das contas. Notificado, o
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A primeira ação foi autuada em razão da omissão na apresentação das contas. Notificado, o
partido providenciou o envio, tendo o cartório providenciado sua juntada no processo anteriormente
registrado. Porém, logo em seguida, foi efetuada a autuação da mesma conta, conforme consta
destes autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V- reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)."
No caso em tela, verifica-se que a Prestação de Contas Anual do Partido da Mobilização Nacional PMN de São Valério, exercício de 2015 já havia sido autuada no PJE, sob o n.
0600045.35.2020.6.27.0020, em 29.04.2020.
Assim, verificada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, resta configurada a
litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Portanto, considerando que a presente
ação reproduz ação anteriormente ajuizada, impõe-se o seu arquivamento.
DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face da litispendência verificada.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Peixe(TO), data da assinatura eletrônica.
ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO
JUÍZA ELEITORAL - 20ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600117-22.2020.6.27.0020
PROCESSO
RELATOR
INTERESSADO

: 0600117-22.2020.6.27.0020 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SÃO
VALÉRIO - TO)
: 020ª ZONA ELEITORAL DE PEIXE TO
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
INTERESSADO : GENECI NUNES DE CARVALHO
INTERESSADO : REGINA GOMES VALADARES DIAS

JUSTIÇA ELEITORAL
FORUM DA 20ª ZONA ELEITORAL DO TOCANTINS - PEIXE
AVENIDA ALAIR DE SENA CONCEIÇÃO, QUADRA 21, LTS 11, 12 E 13, SETOR SUL, PEIXE
CEP: 77460-000 - Fone: 6333561172 - E-mail: zon020@tre-to.jus.br

______________________________________________________________________________________________
0600117-22.2020.6.27.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
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[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE - TO, REGINA GOMES VALADARES DIAS,
GENECI NUNES DE CARVALHO
EXERCÍCIO:2018
MUNICÍPIO:SÃO VALÉRIO

______________________________________________________________________________________________
SENTENÇA N. 044/2020
RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Partidárias do órgão em epígrafe, na forma de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros e Estimáveis, relativamente ao exercício de
2018.
Conforme certidão constante do ID 1932756, verificou-se no PJE a duplicidade de ações, sendo
idênticas a presente e a autuada sob o n. 0600046-20.2020.6.27.0020, de 29.04.2020.
A primeira ação foi autuada em razão da omissão na apresentação das contas. Notificado, o
partido providenciou o envio, tendo o cartório providenciado sua juntada no processo anteriormente
registrado. Porém, logo em seguida, foi efetuada a autuação da mesma conta, conforme consta
destes autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V- reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)."
No caso em tela, verifica-se que a Prestação de Contas Anual do Partido da Mobilização Nacional PMN de São Valério, exercício de 2018 já havia sido autuada no PJE, sob o n.060004620.2020.6.27.0020, em 29.04.2020.
Assim, verificada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, resta configurada a
litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Portanto, considerando que a presente
ação reproduz ação anteriormente ajuizada, impõe-se o seu arquivamento.
DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face da litispendência verificada.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Peixe(TO), data da assinatura eletrônica.
ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO
JUÍZA ELEITORAL - 20ª ZE

INQUÉRITO POLICIAL(279) Nº 0600101-68.2020.6.27.0020
PROCESSO

: 0600101-68.2020.6.27.0020 INQUÉRITO POLICIAL (SÃO VALÉRIO - TO)

RELATOR

: 020ª ZONA ELEITORAL DE PEIXE TO

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
FORUM DA 20ª ZONA ELEITORAL DO TOCANTINS - PEIXE
AVENIDA ALAIR DE SENA CONCEIÇÃO, QUADRA 21, LTS 11, 12 E 13, SETOR SUL, PEIXE
CEP: 77460-000 - Fone: 6333561172 - E-mail: zon020@tre-to.jus.br

______________________________________________________________________________________________
PROCESSO: 0600101-68.2020.6.27.0020
INQUÉRITO POLICIAL (279)
[Falso eleitoral]
AUTOR: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS

______________________________________________________________________________________________
DECISÃO N. 004/2020
Trata-se de representação manejada pelo Ministério Público Eleitoral, pela expedição de Mandado
de Busca e Apreensão a ser cumprido no endereço residencial de DAVI RODRIGUES DE ABREU,
já qualificado na exordial, residente e domiciliado na avenida Progresso, s/n, ao lado do bar do
índio, antiga "distribuidora do neguim", centro de São Valério da Natividade / TO, tendo como
finalidade localizar fichas de filiação partidária em poder do investigado.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relato necessário. Decido.
Verifica-se que o presente pedido encontra amparo no § 1º do art. 240 do Código de Processo
Penal, abaixo transcrito:
"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim
delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja
suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção."
Analisando os autos do presente pedido, constata-se que possivelmente o representado está
confeccionando / armazenando fichas de filiação partidária referente a agremiações partidárias do
município de São Valério da Natividade, com fito de inserir no rol de filiados nomes de eleitores
que, na prática, não fizeram tal solicitação e ainda com possibilidade de assinaturas falsas, o que
reforça ainda mais a necessidade da expedição do MBA.
As informações contidas na peça inaugural servem como fundadas razões para se autorizar o
deferimento da medida solicitada, objetivando apreender os objetos e materiais eventualmente
utilizados na suposta pratica do delito, descobrir materiais à prova da infração, bem como colher
elementos de convicção de sua prática, nos termos previsto na lei processual penal.

Por outro lado, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal vigente "a casa é asilo
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Por outro lado, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal vigente "a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial".
Tal dispositivo se trata de garantia individual e é considerado pela Constituição Federal como
cláusula pétrea. Porém, a própria C.F. tornou relativa a garantia em questão ao prever exceções
ao princípio da inviolabilidade do domicílio, notadamente nos casos de flagrante delito, para prestar
socorro, e por determinação judicial.
Desta forma, temos que a garantia à inviolabilidade do domicílio não é absoluta, cedendo vez ao
interesse público, notadamente nas hipóteses acima mencionadas e naquelas semelhantes ao
presente caso.
Assim, verifica-se que a medida em questão deve ser deferida objetivando assegurar o interesse
público.
Posto isso, DEFIRO a medida requerida, para fins de que se proceda à BUSCA E APREENSÃO
na residência de DAVI RODRIGUES DE ABREU, residente e domiciliado na avenida Progresso, s
/n, ao lado do bar do índio, antiga "distribuidora do neguim", centro de São Valério da Natividade /
TO, a fim de localizar fichas de filiação partidária e/ou formulários, requerimentos, documentos em
geral e todo material que possa ter relação com os fatos apurados, ainda que seja conteúdo de
computadores, celulares ou quaisquer instrumentos tecnológicos de armazenamento digital possibilitando ainda a extração de dados o mais breve possível para devolução dos aparelhos, e
que estejam em poder do investigado DAVI RODRIGUES DE ABREU e, se constatando a
existência de qualquer objeto em desacordo com determinação legal, que se proceda a apreensão
adotando-se as demais medidas pertinentes, em tudo se obedecendo às garantias constitucionais.
VALE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PARA OS
FINS NECESSÁRIOS, devendo serem observadas as formalidades do artigo 243 do Código de
Processo Penal, bem como, atentando-se na sua execução, as regras do art. 245 e seguintes do
mesmo diploma legal, sendo que a diligência em questão deverá ser executada pela autoridade
policial que preside o inquérito policial relacionado, devendo ser elaborado autos minuciosos das
diligências realizadas, devendo ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do §7º, do artigo 245 do Código de Processo Penal, sob pena de imediata
revogação da medida ora deferida.
No fito de garantir a elucidação fiel dos fatos, determino que o presente expediente seja
classificado no status de SIGILOSO, com supedâneo no artigo 20 do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de
Outubro de 1941 (CPP)
Em caso de resistência, conduzam-se os desobedientes à autoridade policial competente.
Preclusa esta decisão, arquive-se com as devidas baixas.
Peixe(TO), data da assinatura eletrônica.
ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO
JUÍZA ELEITORAL - 20ª ZE

27ª ZONA ELEITORAL - WANDERLÂNDIA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600040-89.2020.6.27.0027
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600040-89.2020.6.27.0027 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (PALMEIRAS DO
TOCANTINS - TO)
: 027ª ZONA ELEITORAL DE WANDERLÂNDIA TO
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
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REQUERENTE : WEUDSON SOUSA SILVA DA CONCEICAO
ADVOGADO

: KLEITON SOUSA MATOS (4889/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
027ª ZONA ELEITORAL DE WANDERLÂNDIA TO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600040-89.2020.6.27.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE
WANDERLÂNDIA TO
REQUERENTE: WEUDSON SOUSA SILVA DA CONCEICAO
Advogado do(a) REQUERENTE: KLEITON SOUSA MATOS - TO4889
INTIMAÇÃO
O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão do documento
DECISÃO no FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) n. 0600040-89.2020.6.27.0027, nesta data.
WANDERLÂNDIA, 25 de junho de 2020.
Diego Adler Jordão
Analista Judiciário

29ª ZONA ELEITORAL - PALMAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600030-39.2020.6.27.0029
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600030-39.2020.6.27.0029 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (PALMAS
- TO)
: 029ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS TO
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

REQUERENTE : BRUNO OTAVIO CARRIJO SILVA TOMAZINI AMORIM
ADVOGADO

: RODRIGO FOGACA PROPECIO (4980/TO)

REQUERENTE : GILCLESIO BEZERRA DOS SANTOS
ADVOGADO
REQUERENTE
ADVOGADO

: RODRIGO FOGACA PROPECIO (4980/TO)
: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL -PTDOB COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL -PALMAS-TO
: RODRIGO FOGACA PROPECIO (4980/TO)

.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL - PALMAS/TO
QUADRA 104 SUL, AVENIDA LO-01, NÚMERO 10 - Bairro PLANO DIRETOR SUL - CEP 77000000 - Palmas - TO - http://www.tre-to.jus.br
Processo nº: 0600030-39.2020.6.27.0029
Classe:PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
Assunto: [Prestação de Contas - de Partido Político]
Autor: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO AVANTE - 70
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FOGACA PROPECIO - TO4980 e Marcel Campos
Ferreira OAB-TO 8818.
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de petição do partido AVANTE - PALMAS requerendo Regularização
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Tratam os presentes autos de petição do partido AVANTE - PALMAS requerendo Regularização
da Prestação de Contas Eleitorais do ano de 2018.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
Foi proferida decisão (ID 773600) em 25/03/2020 determinando , excepcionalmente, a retirada da
anotação de suspensão do órgão municipal do AVANTE PALMAS, referente ao julgamento como
não prestadas das contas eleitorais e partidárias em 2018, até o julgamento dos presentes pedidos
de regularização de situação partidária.
O setor técnico emitiu parecer técnico concluiu pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
A prestação de contas de campanha das agremiações partidárias, encontra guarida no art. 34, V
da Lei 9.096/95, bem como nos artigos 28 a 32 da Lei n. 9.504/97, além da Resolução do TSE nº
23.553/2017, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas referentes às
Eleições Gerais de 2018, devendo ser examinada sua regularidade ou não; e formalização à luz do
estabelecido no art. 56 da mencionada Resolução.
No presente caso, não foram detectadas arrecadação de receitas oriundas de fonte vedadas ou de
origem não identificada, extrapolação do limite de gastos, omissão de receitas ou despesas e,
tampouco, falta de identificação de doadores originários e, após realizados os procedimentos
gerais de análise estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, examinados os relatórios extraídos
do Sistema de Análise de Contas (SPCE-WEB) e todas as informações constantes dos autos, não
foram detectadas impropriedades e/ou irregularidades na prestação de contas, restando
demonstradas, portanto, a regularidade das origens e destinações dos recursos arrecadados.
Destarte, demonstradas as origens e destinações dos recursos arrecadados, verifica-se que foram
cumpridas todas as exigências previstas na legislação, como se depreende do parecer técnico e
da manifestação ministerial, não havendo omissões ou vícios capazes de macular a prestação de
contas. Sem olvidar, é claro, que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não
afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 30 da Lei n° 9.504/97 e art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, CONFIRMO os efeitos da decisão proferida em 25/03/2020 (ID 773600) e APROVO
as contas da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO AVANTE - 70, referentes às
Eleições 2018.
Publique-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Palmas/TO, 25/06/2020.
Juiz Eleitoral LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA
assinado eletronicamente

31ª ZONA ELEITORAL - ARAPOEMA
DECISÃO
PROCESSO

: 0011887-84.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: EDSON PEDRO DA SILVA

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DBR2002732450

Decisão nº 3261 / 2020 - PRES/31ª ZE
Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
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Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 20 de maio de 2020, envolvendo inscrições 0231 0964 2755 (LIBERADA) e 0422
4559 2712 (NÃO LIBERADA), pertencentes ao eleitor EDSON PEDRO DA SILVA, ambas
processadas nesta 31ª Zona Eleitoral, consoante comunicação expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (evento nº 1340422).
O Cartório Eleitoral anexou ao feito o espelho de consulta ao sistema ELO constante do evento
1348597 e o formulário de Requerimento de Alistamento On Linte, evento nº 1340438, os quais
comprovam que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à mesma pessoa.
Publicado edital, nos termos do art. 35, da Resolução TSE nº 21.538/2003, decorreu o prazo sem
nenhuma manifestação, conforme certidão nº 7140 (evento nº 1348589).
É o relatório. Decido.
As informações extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) permitem concluir,
sem necessidade de outras diligências, que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à
mesma pessoa e que a ocorrência se deu por mero erro de operação no momento do atendimento
realizado.
Sobre o tema, a Resolução 21.538/2003 estabelece que
[...]
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
§ 1º Comprovado que as inscrições identificadas pertencem a gêmeos ou homônimos, deverá ser
comandado o respectivo código FASE.
V. Prov.-CGE nº 6/2009: "Aprova as Instruções para utilização dos códigos de Atualização da
Situação do Eleitor (ASE)".
§ 2º Constatada a inexatidão de qualquer dado constante do cadastro eleitoral, deverá ser
providenciada a necessária alteração, mediante preenchimento ou digitação de RAE (Operação 5 Revisão), observadas as formalidades para seu deferimento.
DA COMPETÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO ELEITORAL E PARA O
PROCESSAMENTO DAS DECISÕES
Art. 41. A decisão das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento,
inclusive quanto às inscrições de pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, na
esfera administrativa, caberá:
I - No tocante às duplicidades, ao juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais recente
(Tipo 1D), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º a 3º deste artigo;
II - No tocante às pluralidades:
a) ao juiz da zona eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral
(Tipo 1P);
b) ao corregedor regional eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de
uma mesma circunscrição (Tipo 2P);
c) ao corregedor-geral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de circunscrições
diversas (Tipo 3P).

§ 1º As decisões de situação relativa a pessoa que perdeu seus direitos políticos (Tipo 3D) e de
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§ 1º As decisões de situação relativa a pessoa que perdeu seus direitos políticos (Tipo 3D) e de
pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições, requeridas em
circunscrições distintas, com um ou mais registros de suspensão da Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos (Tipo 3P) serão da competência do corregedor-geral.
Prov.-CGE nº 18/2011: "Regulamenta a utilização da Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos".
§ 2º As decisões das duplicidades envolvendo inscrição e registro de suspensão da Base de Perda
e Suspensão de Direitos Políticos (Tipo 2D) e das pluralidades decorrentes do agrupamento de
uma ou mais inscrições, requeridas na mesma circunscrição, com um ou mais registros de
suspensão da referida base (Tipo 2P) serão da competência do corregedor regional eleitoral.
§ 3º Na hipótese de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a gêmeos ou homônimos
comprovados, existindo inscrição não liberada no grupo, a competência para decisão será do juiz
da zona eleitoral a ela correspondente.
§ 4º Em grau de recurso, no prazo de três dias, caberá:
a) ao corregedor regional a apreciação de situações que motivaram decisão de juiz eleitoral de sua
circunscrição;
b) ao corregedor-geral a apreciação de situações que ensejaram decisão de corregedor regional.
§ 5º Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor, proferidas
por autoridades judiciárias distintas, envolvendo inscrições atribuídas a uma mesma pessoa, o
conflito será decidido:
a) pelo corregedor regional eleitoral, quando se tratar de decisões proferidas por juízes de zonas
eleitorais de uma mesma circunscrição;
b) pelo corregedor-geral, quando se tratar de decisões proferidas por juízes eleitorais de
circunscrições diversas ou pelos corregedores regionais.
Art. 42. O juiz eleitoral só poderá determinar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de
inscrição que pertença à sua jurisdição.
Ac.-TSE, de 31.10.2006, no Ag nº 7179: "Não afasta a competência do juiz eleitoral para
processar e julgar requerimento de cancelamento de inscrição eleitoral o fato de, no curso da ação,
ser requerida a transferência da inscrição para outra circunscrição".
Parágrafo único. A autoridade judiciária que tomar conhecimento de fato ensejador do
cancelamento de inscrição liberada ou regular, ou da necessidade de regularização de inscrição
não liberada, cancelada ou suspensa, efetuada em zona eleitoral diferente daquela em que tem
jurisdição, deverá comunicá-lo à autoridade judiciária competente, para medidas cabíveis, por
intermédio da correspondente Corregedoria Regional.
Art. 43. Nas duplicidades e pluralidades de sua competência, o corregedor-geral ou o corregedor
regional poderão se pronunciar quanto a qualquer inscrição agrupada.
Art. 44. A competência para decidir a respeito das duplicidades e pluralidades, na esfera penal,
será sempre do juiz eleitoral da zona onde foi efetuada a inscrição mais recente.
Art. 45. Examinada e decidida a duplicidade ou a pluralidade, a decisão tomada pela autoridade
judiciária será processada, conforme o caso:
I - pela própria zona eleitoral e, na impossibilidade, encaminhada à respectiva secretaria regional
de informática, por intermédio das corregedorias regionais;
II - pelas corregedorias regionais, com o apoio das secretarias regionais de informática, no que não
lhes for possível proceder;
III - pela própria Corregedoria-Geral.
Art. 46. As informações necessárias ao exame e decisão das duplicidades e pluralidades deverão
ser prestadas no prazo de dez dias, contados do recebimento da requisição, por intermédio do
ofício INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.
Parágrafo único. Ainda que o eleitor não tenha sido encontrado, o ofício de que trata o caput
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ofício INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.
Parágrafo único. Ainda que o eleitor não tenha sido encontrado, o ofício de que trata o caput
deverá ser preenchido, assinado, instruído e enviado, no prazo estipulado, à autoridade judiciária
competente para decisão.
Art. 47. A autoridade judiciária competente deverá se pronunciar quanto às situações de
duplicidade e pluralidade detectadas pelo batimento em até 40 dias contados da data de realização
do respectivo batimento.
§ 1º Processada a decisão de que trata o caput, a situação da inscrição será automaticamente
atualizada no cadastro.
§ 2º Inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade, com situação não liberada, que não for
objeto de decisão da autoridade judiciária no prazo especificado no caput, decorridos dez dias,
será automaticamente cancelada pelo sistema.
§ 3º Independentemente da causa de cancelamento, as inscrições permanecerão no cadastro
eleitoral por prazo indeterminado.
Parágrafo 3º com redação dada pelo art. 1º da Res.-TSE nº 23490/2016.
DA HIPÓTESE DE ILÍCITO PENAL
Art. 48. Decidida a duplicidade ou pluralidade e tomadas as providências de praxe, se duas ou
mais inscrições em cada grupo forem atribuídas a um mesmo eleitor, excetuados os casos de
evidente falha dos serviços eleitorais, os autos deverão ser remetidos ao Ministério Público
Eleitoral.
§ 1º Manifestando-se o Ministério Público pela existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser
apurado, o processo deverá ser remetido, pela autoridade judiciária competente, à Polícia Federal
para instauração de inquérito policial.
§ 2º Inexistindo unidade regional do Departamento de Polícia Federal na localidade onde tiver
jurisdição o juiz eleitoral a quem couber decisão a respeito, a remessa das peças informativas
poderá ser feita por intermédio das respectivas corregedorias regionais eleitorais.
§ 3º Concluído o apuratório ou no caso de pedido de dilação de prazo, o inquérito policial a que faz
alusão o § 1º deverá ser encaminhado, pela autoridade policial que o presidir, ao juiz eleitoral a
quem couber decisão a respeito na esfera penal.
§ 4º Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juiz eleitoral comunicará, sendo o caso, a
decisão tomada à autoridade judiciária que determinou sua instauração, com a finalidade de tornar
possível a adoção de medidas cabíveis na esfera administrativa.
§ 5º A espécie, no que lhe for aplicável, será regida pelas disposições do Código Eleitoral e,
subsidiariamente, pelas normas do Código de Processo Penal.
§ 6º Não sendo cogitada a ocorrência de ilícito penal eleitoral a ser apurado, os autos deverão ser
arquivados na zona eleitoral onde o eleitor possuir inscrição regular.
Art. 49. Os procedimentos a que se refere esta resolução serão adotados sem prejuízo da
apuração de responsabilidade de qualquer ordem, seja de eleitor, de servidor da Justiça Eleitoral
ou de terceiros, por inscrição fraudulenta ou irregular.
Parágrafo único. Qualquer eleitor, partido político ou Ministério Público poderá se dirigir
formalmente ao juiz eleitoral, corregedor regional ou geral, no âmbito de suas respectivas
competências, relatando fatos e indicando provas para pedir abertura de investigação com o fim de
apurar irregularidade no alistamento eleitoral.
DOS CASOS NÃO APRECIADOS
Art. 50. Os requerimentos para regularização de inscrição (RRI) recebidos após o prazo previsto no
caput do art. 36 serão indeferidos pela autoridade judiciária competente, por intempestivos, e o
eleitor deverá ser orientado a procurar o cartório da zona eleitoral para regularizar sua situação.
No presente caso, verifica-se que o requerente possui inscrição eleitoral regular no cadastro
eleitoral, no qual consta a realização de operação de transferência do município de Colinas do
Tocantins/TO para SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP, requerida aos 12/11/2019 e processada no
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eleitoral, no qual consta a realização de operação de transferência do município de Colinas do
Tocantins/TO para SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP, requerida aos 12/11/2019 e processada no
TSE aos 21/11/2019.
Da análise dos documento apresentados, conclui-se que o requerente intentou realizar uma
operação de transferência da circunscrição atual para Arapoema/TO e, por erro de procedimento
realizou-se uma nova operação de alistamento, em desacordo com as normas em vigor.
Ressalte-se que ainda esse tenha sido o objetivo do requerente, tal operação não seria possível
neste momento, haja vista que a última transferência realizada ocorreu há menos de 1(um).
Do exame dos autos, entendo ter havido erro de procedimento no atendimento realizado, todavia,
não vislumbro, no caso, hipótese de ilícito penal.
POSTO ISSO, com fulcro no art. 40, I e 41, I, da Resolução IV, da Resolução TSE 21.538/03,
DETERMINO o CANCELAMENTO da inscrição nº 0422 4559 2712, efetuada contrariamente às
instruções em vigor e a manutenção da REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0231 0964 2755, por
estar de acordo com as normas vigentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em não havendo interposição de recursos, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 08/06/2020, às 19:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1348599 e o código CRC 3571DA24.

DECISÃO
PROCESSO

: 0013343-69.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: KIVIA CAROLINY MEDERIOS GONÇALVES

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DTO2002736100

Decisão nº 3597 / 2020 - PRES/31ª ZE
Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 8 de junho de 2020, envolvendo inscrições 0422 4465 2704 (LIBERADA) e 0422 4474
2798 (NÃO LIBERADA), pertencentes à eleitora KIVIA CAROLINY MEDERIOS GONÇALVES,
ambas processadas nesta 31ª Zona Eleitoral, consoante comunicação expedida pelo Tribunal
Superior Eleitoral (evento nº 1340422).
O Cartório Eleitoral anexou ao feito o espelho de consulta ao sistema ELO constante do evento
1360130 e o formulário de Requerimento de Alistamento On Linte, evento nº 1360142, os quais
comprovam que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à mesma pessoa.
Publicado edital, nos termos do art. 35, da Resolução TSE nº 21.538/2003, decorreu o prazo sem
nenhuma manifestação, conforme certidão nº 7140 (evento nº 1360137).
É o relatório. Decido.
As informações extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO) permitem concluir,
sem necessidade de outras diligências, que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à
mesma pessoa e que a ocorrência se deu por mero erro de operação no momento do atendimento
realizado.
Sobre o tema, a Resolução 21.538/2003 estabelece que
[...]
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
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Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
§ 1º Comprovado que as inscrições identificadas pertencem a gêmeos ou homônimos, deverá ser
comandado o respectivo código FASE.
V. Prov.-CGE nº 6/2009: "Aprova as Instruções para utilização dos códigos de Atualização da
Situação do Eleitor (ASE)".
§ 2º Constatada a inexatidão de qualquer dado constante do cadastro eleitoral, deverá ser
providenciada a necessária alteração, mediante preenchimento ou digitação de RAE (Operação 5 Revisão), observadas as formalidades para seu deferimento.
DA COMPETÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO ELEITORAL E PARA O
PROCESSAMENTO DAS DECISÕES
Art. 41. A decisão das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento,
inclusive quanto às inscrições de pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, na
esfera administrativa, caberá:
I - No tocante às duplicidades, ao juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais recente
(Tipo 1D), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º a 3º deste artigo;
II - No tocante às pluralidades:
a) ao juiz da zona eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral
(Tipo 1P);
b) ao corregedor regional eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de
uma mesma circunscrição (Tipo 2P);
c) ao corregedor-geral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de circunscrições
diversas (Tipo 3P).
§ 1º As decisões de situação relativa a pessoa que perdeu seus direitos políticos (Tipo 3D) e de
pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições, requeridas em
circunscrições distintas, com um ou mais registros de suspensão da Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos (Tipo 3P) serão da competência do corregedor-geral.
Prov.-CGE nº 18/2011: "Regulamenta a utilização da Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos".
§ 2º As decisões das duplicidades envolvendo inscrição e registro de suspensão da Base de Perda
e Suspensão de Direitos Políticos (Tipo 2D) e das pluralidades decorrentes do agrupamento de
uma ou mais inscrições, requeridas na mesma circunscrição, com um ou mais registros de
suspensão da referida base (Tipo 2P) serão da competência do corregedor regional eleitoral.
§ 3º Na hipótese de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a gêmeos ou homônimos
comprovados, existindo inscrição não liberada no grupo, a competência para decisão será do juiz
da zona eleitoral a ela correspondente.
§ 4º Em grau de recurso, no prazo de três dias, caberá:
a) ao corregedor regional a apreciação de situações que motivaram decisão de juiz eleitoral de sua
circunscrição;
b) ao corregedor-geral a apreciação de situações que ensejaram decisão de corregedor regional.

§ 5º Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor, proferidas
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§ 5º Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor, proferidas
por autoridades judiciárias distintas, envolvendo inscrições atribuídas a uma mesma pessoa, o
conflito será decidido:
a) pelo corregedor regional eleitoral, quando se tratar de decisões proferidas por juízes de zonas
eleitorais de uma mesma circunscrição;
b) pelo corregedor-geral, quando se tratar de decisões proferidas por juízes eleitorais de
circunscrições diversas ou pelos corregedores regionais.
Art. 42. O juiz eleitoral só poderá determinar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de
inscrição que pertença à sua jurisdição.
Ac.-TSE, de 31.10.2006, no Ag nº 7179: "Não afasta a competência do juiz eleitoral para
processar e julgar requerimento de cancelamento de inscrição eleitoral o fato de, no curso da ação,
ser requerida a transferência da inscrição para outra circunscrição".
Parágrafo único. A autoridade judiciária que tomar conhecimento de fato ensejador do
cancelamento de inscrição liberada ou regular, ou da necessidade de regularização de inscrição
não liberada, cancelada ou suspensa, efetuada em zona eleitoral diferente daquela em que tem
jurisdição, deverá comunicá-lo à autoridade judiciária competente, para medidas cabíveis, por
intermédio da correspondente Corregedoria Regional.
Art. 43. Nas duplicidades e pluralidades de sua competência, o corregedor-geral ou o corregedor
regional poderão se pronunciar quanto a qualquer inscrição agrupada.
Art. 44. A competência para decidir a respeito das duplicidades e pluralidades, na esfera penal,
será sempre do juiz eleitoral da zona onde foi efetuada a inscrição mais recente.
Art. 45. Examinada e decidida a duplicidade ou a pluralidade, a decisão tomada pela autoridade
judiciária será processada, conforme o caso:
I - pela própria zona eleitoral e, na impossibilidade, encaminhada à respectiva secretaria regional
de informática, por intermédio das corregedorias regionais;
II - pelas corregedorias regionais, com o apoio das secretarias regionais de informática, no que não
lhes for possível proceder;
III - pela própria Corregedoria-Geral.
Art. 46. As informações necessárias ao exame e decisão das duplicidades e pluralidades deverão
ser prestadas no prazo de dez dias, contados do recebimento da requisição, por intermédio do
ofício INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.
Parágrafo único. Ainda que o eleitor não tenha sido encontrado, o ofício de que trata o caput
deverá ser preenchido, assinado, instruído e enviado, no prazo estipulado, à autoridade judiciária
competente para decisão.
Art. 47. A autoridade judiciária competente deverá se pronunciar quanto às situações de
duplicidade e pluralidade detectadas pelo batimento em até 40 dias contados da data de realização
do respectivo batimento.
§ 1º Processada a decisão de que trata o caput, a situação da inscrição será automaticamente
atualizada no cadastro.
§ 2º Inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade, com situação não liberada, que não for
objeto de decisão da autoridade judiciária no prazo especificado no caput, decorridos dez dias,
será automaticamente cancelada pelo sistema.
§ 3º Independentemente da causa de cancelamento, as inscrições permanecerão no cadastro
eleitoral por prazo indeterminado.
Parágrafo 3º com redação dada pelo art. 1º da Res.-TSE nº 23490/2016.
DA HIPÓTESE DE ILÍCITO PENAL
Art. 48. Decidida a duplicidade ou pluralidade e tomadas as providências de praxe, se duas ou
mais inscrições em cada grupo forem atribuídas a um mesmo eleitor, excetuados os casos de
evidente falha dos serviços eleitorais, os autos deverão ser remetidos ao Ministério Público
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mais inscrições em cada grupo forem atribuídas a um mesmo eleitor, excetuados os casos de
evidente falha dos serviços eleitorais, os autos deverão ser remetidos ao Ministério Público
Eleitoral.
§ 1º Manifestando-se o Ministério Público pela existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser
apurado, o processo deverá ser remetido, pela autoridade judiciária competente, à Polícia Federal
para instauração de inquérito policial.
§ 2º Inexistindo unidade regional do Departamento de Polícia Federal na localidade onde tiver
jurisdição o juiz eleitoral a quem couber decisão a respeito, a remessa das peças informativas
poderá ser feita por intermédio das respectivas corregedorias regionais eleitorais.
§ 3º Concluído o apuratório ou no caso de pedido de dilação de prazo, o inquérito policial a que faz
alusão o § 1º deverá ser encaminhado, pela autoridade policial que o presidir, ao juiz eleitoral a
quem couber decisão a respeito na esfera penal.
§ 4º Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juiz eleitoral comunicará, sendo o caso, a
decisão tomada à autoridade judiciária que determinou sua instauração, com a finalidade de tornar
possível a adoção de medidas cabíveis na esfera administrativa.
§ 5º A espécie, no que lhe for aplicável, será regida pelas disposições do Código Eleitoral e,
subsidiariamente, pelas normas do Código de Processo Penal.
§ 6º Não sendo cogitada a ocorrência de ilícito penal eleitoral a ser apurado, os autos deverão ser
arquivados na zona eleitoral onde o eleitor possuir inscrição regular.
Art. 49. Os procedimentos a que se refere esta resolução serão adotados sem prejuízo da
apuração de responsabilidade de qualquer ordem, seja de eleitor, de servidor da Justiça Eleitoral
ou de terceiros, por inscrição fraudulenta ou irregular.
Parágrafo único. Qualquer eleitor, partido político ou Ministério Público poderá se dirigir
formalmente ao juiz eleitoral, corregedor regional ou geral, no âmbito de suas respectivas
competências, relatando fatos e indicando provas para pedir abertura de investigação com o fim de
apurar irregularidade no alistamento eleitoral.
DOS CASOS NÃO APRECIADOS
Art. 50. Os requerimentos para regularização de inscrição (RRI) recebidos após o prazo previsto no
caput do art. 36 serão indeferidos pela autoridade judiciária competente, por intempestivos, e o
eleitor deverá ser orientado a procurar o cartório da zona eleitoral para regularizar sua situação.
Da análise dos documento apresentados, conclui-se que a requerente intentou realizar uma
operação de alistamento eleitoral através do canal de atendimento on line estabelecido por meio
Provimento TRE/TO nº 3, de 1º de abril de 2020 e, por erro de procedimento, preencheu o
formulário respectivo mais de uma, gerando assim dois requerimentos que, por equívoco, foram
aceitos pelo Cartório Eleitoral.
Do exame dos autos, entendo ter havido erro de procedimento no atendimento realizado, todavia,
não vislumbro, no caso, hipótese de ilícito penal.
POSTO ISSO, com fulcro no art. 40, I e 41, I, da Resolução IV, da Resolução TSE 21.538/03,
DETERMINO o CANCELAMENTO da inscrição nº 0422 4474 2798, efetuada contrariamente às
instruções em vigor e a manutenção da REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0422 4465 2704, por
estar de acordo com as normas vigentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em não havendo interposição de recursos, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 24/06/2020, às 12:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
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Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1360149 e o código CRC 01E36D20.
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