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SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600016-82.2020.6.27.0020
PROCESSO

: 0600016-82.2020.6.27.0020 RE (Peixe - TO)

RELATOR

: Gabinete Jurista 1 - Ângela Issa Haonat

RECORRENTE

: DENNES DE SENA FERREIRA

ADVOGADO

: HAGTON HONORATO DIAS (0001838A/TO)

RECORRIDO

: #-096ª MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDO

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

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. 115

FISCAL DA LEI

Palmas, terça-feira, 30 de junho de 2020

2

: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
ACÓRDÃO N.º 0600016-82
(26/06/2020)
RECURSO NO PEDIDO INCIDENTAL À EXECUÇÃO PENAL N.º 0600016-82.6.27.0020
Procedência : Peixe - TO - 20ª Zona Eleitoral
Recorrente : DENNES DE SENA FERREIRA
Advogado : Hagton Honorato Dias - OAB/TO 1838-A
Recorrido : Ministério Público Eleitoral
Relatora : Juíza ÂNGELA ISSA HAONAT
EMENTA:

RECURSO.

PEDIDO

INCIDENTAL

À

EXECUÇÃO

PENAL.

PRESCRIÇÃO

RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Na contagem dos prazos prescricionais deve se observar o artigo 117 do Código Penal que
elenca os marcos interruptivos da prescrição, as quais fazem com que a contagem do prazo seja
retomada do início, como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal recorrível.
2. Levando-se em conta que o prazo prescricional é aferido com base na pena privativa de
liberdade aplicada na sentença condenatória, que, no caso dos autos, foi de 4 (quatro) anos de
reclusão, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos, conforme previsão expressa dos artigos 110 e 109,
IV, ambos do Código Penal.
3. No caso, observa-se que entre o recebimento da denúncia (25/08/2011) e a publicação da
sentença recorrível (3/07/2017) transcorreu 5 anos, 10 meses e 8 dias, não se verificando a
ocorrência de lapso temporal necessário para aplicação da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, ou seja, não fora ultrapassado o prazo prescricional de 8 anos aplicado ao
caso.
4. Mesmo não se aplicando as alterações legislativas previstas na Lei 12.234, de 05/05/2010, que
alterou o § 1º do art. 110 do Código Penal, para inadmitir a prescrição retroativa com termo inicial
em data anterior à da denúncia ou queixa, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de não provido o seu recurso, além de revogar o § 2º do
referido art. 110 do Código Penal, não se verifica a prescrição retroativa entre a data do fato (3/10
/2008) e o recebimento da denúncia (25/08/2011), pois não superado o prazo prescricional de 8
(oito) anos do art. 109, IV, CP.
5. Assim, considerando os marcos interruptivos aplicáveis, ou seja, a data do fato criminoso (3/10
/2008), o recebimento da denúncia (25/08/2011), a publicação da sentença condenatória (3/07
/2017) e o trânsito em julgado da decisão (27/02/2019), não se verifica a prescrição.
6. Recurso não provido.
Acórdão: O Tribunal decidiu, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, conhecer e negar
provimento ao recurso para manter incólume a sentença que julgou improcedente o incidente em
virtude da não ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada na ação penal n.º 4162.2011.6.27.0020, nos termos dos artigos 109, IV e 110 do Código Penal.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
Palmas/TO, 26 de junho de 2020.
Juíza ÂNGELA ISSA HAONAT
Relatora

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600049-40.2017.6.27.0000
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PROCESSO

: 0600049-40.2017.6.27.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Palmas - TO)

RELATOR

: Gabinete Juiz de Direito 2 - Ana Paula Brandão Brasil

INTERESSADO

: PPS - Diretorio

ADVOGADO

: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (002433/TO)

INTERESSADO

: EDUARDO BONAGURA

ADVOGADO

: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (002433/TO)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

INTERESSADO

: MARIA SONIA MAGALHAES

ADVOGADO

: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (002433/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
AUTOS Nº 0600049-40.2017.6.27.0000
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL
- EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - CIDADANIA/TO.
Requerente : DIRETÓRIO REGIONAL DO CIDADANIA/TO
Interessado : CIDADANIA/TO - DIRETÓRIO - CNPJ 03.946.328/0001-93
Interessado: EDUARDO BONAGURA - Presidente do Partido
Interessado: MARIA SONIA MAGALHÃES - Tesoureira
Advogado: Dr. SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA - OAB/TO 2433
Relatora : Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PARTIDO POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO REGULAR DOS RECURSOS. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM

A

REGULARIDADE

DAS

CONTAS.

AQUISIÇÃO

DE

CAMISETAS.

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 2016 e apresentada a documentação pertinente pelo Diretório
Regional do partido.
2. A aquisição de camisetas por agremiação partidária é despesa que não se enquadra dentre as
hipóteses previstas no art. 17, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c o art. 44 da Lei nº 9.095
/95, ensejando o seu ressarcimento ao erário, mediante o uso de recursos próprios.
3. Existência de falhas que analisadas não comprometem a regularidade e confiabilidade das
contas apresentadas.
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 CIDADANIA, no exercício de 2016. Por
maioria restou afastada a restituição ao Erário do valor de R$ 258,70 (duzentos e cinquenta e oito
reais e setenta centavos) relativa à despesa de confecção de camisetas com recursos do Fundo
Partidário nos termos do voto divergente do Dr. José Márcio da Silveira. Vencida em parte a
relatora e o juiz Roniclay Alves de Morais.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 23 de junho de 2020.
Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
Relatora

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600195-76.2020.6.27.0000
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PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600195-76.2020.6.27.0000
PROCESSO

: 0600195-76.2020.6.27.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Porto Nacional - TO)

RELATOR

: Gabinete Jurista 1 - Ângela Issa Haonat

REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 27 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL-TO
: JOSE CANDIDO DUTRA JUNIOR (4959/TO)
: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600195-76.2020.6.27.0000 - Porto Nacional TOCANTINS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019
AUTOR: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DE
PORTO NACIONAL/TO
Advogado: José Cândido Dutra Júnior - OAB/TO 4959-A
Relatora: Juíza ÂNGELA ISSA HAONAT
D E C I S ÃO
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao exercício financeiro de 2016, proposta pelo
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃO DE PORTO
NACIONAL/TO.
Fez juntar aos autos cópias de documentos (IDS 2266058, 2266108, 2266158, 2266208 e
2266258).
Em seguida, o autor protocolou pedido de desistência da ação vez que por equívoco ajuizou a
demanda em instância superior, quando buscava o ajuizamento no juízo de primeiro grau (ID
2268208).
É o relatório. Decido.
Verifico dos autos que o autor ingressou com pedido de desistência (ID 2268208) por ter
protocolado a demanda por equívoco em instância superior.
De fato, vislumbro que a matéria versada nos autos é da competência do juízo de primeiro grau
para processamento e julgamento, tornando evidente o equívoco no seu encaminhamento a
instância superior.
Ademais, consta certidão expedida pela Seção de Autuação, Distribuição e Registros Partidários
(SEADIP), informando que o peticionante foi comunicado que a ação deveria ter sido protocolada
na Primeira Instância da Justiça Eleitoral. Certificando, ainda, que em consulta ao PJE Zonas, o
requerente protocolou a mesma ação na 3ª Zona Eleitoral de Porto Nacional/TO, processo PJE
0600044-04.2020.6.27.0003.
Pois bem. O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz não resolverá o mérito
quando homologar a desistência da ação:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII- homologar a desistência da ação;
Ademais, o art. 68, XI, do Regimento Interno do TRE-TO, estabelece que o juiz a quem tiver sido
distribuído o processo é o seu relator, sendo de sua competência, em especial, homologar as
desistências, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento:
Art. 64. O juiz a quem tiver sido distribuído o processo é o seu relator, sendo de sua competência:
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Art. 64. O juiz a quem tiver sido distribuído o processo é o seu relator, sendo de sua competência:
(...)
XI- homologar as desistências, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento;
Desta forma, verificado o equívoco no protocolo da demanda e ante a inexistência de óbice legal
ou regimental para o atendimento do pleito apresentado pelo autor, a homologação do
requerimento de desistência da presente ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, HOMOLOGO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC c/c o art. 64, XI, do RITRE
/TO, o pedido de desistência formulado pelo autor (ID 2268208).
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Palmas/TO, 24 de junho de 2020.
Juíza ÂNGELA ISSA HAONAT
RELATORA

CONSULTA(11551) Nº 0600168-93.2020.6.27.0000
PROCESSO

: 0600168-93.2020.6.27.0000 CONSULTA (Palmas - TO)

RELATOR

: Gabinete Juiz Federal - José Márcio da Silveira e Silva

CONSULENTE

: GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONSULENTE

: JULIANA PASSARIN

ADVOGADO

: NIVAIR VIEIRA BORGES (1017/TO)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
ACÓRDÃO Nº 0600168-93.2020.6.27.0000
(26/6/2020)
CONSULTA Nº 0600168-93.2020.6.27.0000
Procedência: Palmas - TO
Consulente: JULIANA PASSARIN, Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras AGETO
Advogado: Nivair Vieira Borges - Procurador Geral do Estado
Consultado: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS - TRE/TO
Relator: Juiz JOSE MARCIO DA SILVEIRA E SILVA
EMENTA: CONSULTA. CONDUTA VEDADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A Consulta sobre matéria eleitoral está prevista no art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral e art.
19, inciso XXIII, do Regimento Interno do TRE-TO.
2. Além do preenchimento dos requisitos legais: matéria eleitoral, formulação em tese, legitimidade
do consulente (autoridade pública ou partido político) e sua apreciação fora do processo eleitoral; o
cabimento da consulta sofre limitação quanto ao objeto da indagação.
3. O Tribunal Superior Eleitoral tem o entendimento de que as consultas que versam sobre a
configuração ou não de condutas vedadas, ainda que formuladas em caráter aparentemente
genérico, podem envolver situações fáticas concretas, cujo exame somente é possível de ser
avaliado a partir da análise das circunstâncias e do contexto próprio dos atos praticados.
Precedentes.
4. As consultas não geram direito subjetivo e tampouco fazem coisa julgada e, eventualmente, a
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4. As consultas não geram direito subjetivo e tampouco fazem coisa julgada e, eventualmente, a
orientação abstrata da consulta pode não corresponder ao efetivo julgamento das condutas
eleitorais, que levam em consideração as nuances do caso concreto e a eventual quebra de
isonomia entre candidatos.
5. Ou seja, a orientação dada em abstrato pode vir a ser afastada no caso concreto, no julgamento
de uma ação ou representação eleitoral, por ter havido desvio de finalidade ou abuso de poder, o
que acabaria por gerar incompreensão dos jurisdicionados.
6. Ademais, a resposta à consulta nesses casos envolvendo condutas vedadas poderia ser
compreendida pelos agentes públicos como uma "autorização" para a prática de ato administrativo
em determinado sentido, o que desvirtuaria o instituto da consulta.
7. Portanto, a consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos agentes públicos
de que trata o art. 73 da Lei das Eleições.
8. As indagações veiculadas nesta consulta buscam esclarecer sobre a configuração ou não de
condutas vedadas, previstas, em específico, no art. 73, inciso VI, alínea "a" e § 10, da Lei 9.504/97.
9. Consulta não conhecida.
ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos os autos, decide o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Tocantins, por unanimidade, NÃO CONHECER da Consulta apresentada, nos termos
do voto do Relator.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 26 de junho de 2020.
Juiz JOSE MARCIO DA SILVEIRA E SILVA
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600044-18.2017.6.27.0000
PROCESSO

: 0600044-18.2017.6.27.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Palmas - TO)

RELATOR

: Gabinete Juiz Federal - José Márcio da Silveira e Silva

INTERESSADO

: ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO

ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (0002959A/TO)

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

INTERESSADO

: PTB - ESTADUAL TO

ADVOGADO

: MAURICIO CORDENONZI (2223/TO)

ADVOGADO

: RENATO DUARTE BEZERRA (4296/TO)

ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (0002959A/TO)

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

ADVOGADO

: ROGER DE MELLO OTTANO (2583/TO)

INTERESSADO

: RUITER LUIZ ANDRADE PADUA

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

ADVOGADO

: MAURICIO CORDENONZI (2223/TO)

ADVOGADO

: ROGER DE MELLO OTTANO (2583/TO)

ADVOGADO

: RENATO DUARTE BEZERRA (4296/TO)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

INTERESSADO

: JOSE GERALDO DE MELO OLIVEIRA

ADVOGADO

: MAURICIO CORDENONZI (2223/TO)

ADVOGADO

: RENATO DUARTE BEZERRA (4296/TO)

ADVOGADO

: ROGER DE MELLO OTTANO (2583/TO)
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: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

INTERESSADO

: MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA

ADVOGADO

: RICARDO FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS (45463/GO)

ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (0002959A/TO)
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600044-18.2017.6.27.0000
Procedência: PALMAS - TO
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/TO
ADVOGADOS: Maurício Cordenonzi - OAB/TO 2223-B, Roger de Mello Ottaño OAB/TO 2583,
Renato Duarte Bezerra OAB/TO 4296, Ricardo Francisco Ribeiro de Deus OAB/GO 45463 e
Édison Fernandes de Deus OAB/TO 2959-B
INTERESSADO: ANTÔNIO POINCARE ANDRADE FILHO - Presidente do PTB/TO
ADVOGADOS: Ricardo Francisco Ribeiro de Deus OAB/GO 45463 e Édison Fernandes de Deus
OAB/TO 2959-B
INTERESSADA: MARIA MADALENA BATISTA DE FRANÇA - Tesoureira do PTB/TO
ADVOGADOS: Ricardo Francisco Ribeiro de Deus OAB/GO 45463 e Édison Fernandes de Deus
OAB/TO 2959-B
INTERESSADO: JOSÉ GERALDO DE MELO RIBEIRO - ex-Presidente do PTB/TO
ADVOGADOS: Maurício Cordenonzi - OAB/TO 2223-B, Roger de Mello Ottaño OAB/TO 2583,
Renato Duarte Bezerra OAB/TO 4296 e Ricardo Francisco Ribeiro de Deus OAB/GO 45463
INTERESSADO: RUITER LUIZ ANDRADE PADUA - ex-Tesoureiro do PTB/TO
ADVOGADOS: Maurício Cordenonzi - OAB/TO 2223-B, Roger de Mello Ottaño OAB/TO 2583,
Renato Duarte Bezerra OAB/TO 4296 e Ricardo Francisco Ribeiro de Deus OAB/GO 45463
RELATOR: Juiz JOSE MARCIO DA SILVEIRA E SILVA
_____________________________________________________________________
DESPACHO
Considerando que a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Conclusivo (ID.
2214258), conforme previsto no art. 38, da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino:
a) a exclusão do despacho de ID. 2258208, tendo em vista o equívoco das partes e seus
respectivos procuradores constante no cabeçalho do referido despacho;
b) a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para o oferecimento de razões finais, no
prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 40, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019;
c) após, ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer como fiscal da lei, no prazo de 5
(cinco) dias, conforme determina o art. 40, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Conforme prescreve o art. 40, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não será
admitida a juntada de documento após a emissão do parecer conclusivo da unidade técnica,
ressalvado o documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, hipótese em que
o prazo prescricional será interrompido.
Palmas - TO, 26 de junho de 2020.
Juiz JOSE MARCIO DA SILVEIRA E SILVA
Relator

PETIÇÃO(1338) Nº 0600116-97.2020.6.27.0000
PROCESSO

: 0600116-97.2020.6.27.0000 PETIÇÃO (Palmas - TO)
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RELATOR

: Gabinete Juiz de Direito 2 - Ana Paula Brandão Brasil

REQUERENTE

: PAULO HENRIQUE DUARTE DE LIMA E SILVA

ADVOGADO

: EMMANUELLA AVILA LEITE PALMA (9726/TO)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral de Tocantins

LITISCONSORTE

: CESAR ROBERTO SIMONI DE FREITAS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600116-97.2020.6.27.0000 - Palmas - TOCANTINS
RELATORA: JUÍZA ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DUARTE DE LIMA E SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: EMMANUELLA AVILA LEITE PALMA - TO9726
DESPACHO
Deferida a tutela antecipada, promova-se a atualização da autuação para retirar a urgência.
De uma análise detida dos autos, verifica-se que há litisconsórcio passivo necessário entre titular e
vice da chapa majoritária na prestação de contas de n.º 0601204-44.2018.6.27.0000, razão pela
qual determino a citação de César Roberto Simoni de Freitas para, querendo, se manifestar no
prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte autora acerca do referido despacho.
Palmas, 24 de junho de 2020.
Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
Relatora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
ACÓRDÃOS
ACÓRDÃOS
RECURSO CRIMINAL N. 165-97.2014.6.27.0001
PROCEDÊNCIA: ARAGUAÍNA - TO (1ª ZONA ELEITORAL)
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL (ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
347 DO CÓDIGO ELEITORAL)
RECORRENTE: EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA FACULDADE CATÓLICA DOM ORIONE
(NUPJUR) - ARAGUAÍNA
ADVOGADOS: SÉRGIO DOS REIS JUNIOR FERADOZA - OAB/TO N.º 3241; ANTÔNIO CARLOS
DE FARIAS SILVA - OAB/TO N.º 4840 E PRISCILA SILVA - OAB/TO N.º 2482-B
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Juiz MARCELO CÉSAR CORDEIRO
REVISOR: DES. MARCO VILLAS BOAS
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 331 DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
FRAGILIDADE DA PROVA. ART. 42 DA LEI DE CONTRAVENÇOES PENAIS. PENA-BASE.
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A título de obiter dictum, entendimento já sedimentado por esta Justiça Especializada que possui
o rito próprio, não aplica o disposto no artigo 600, §4 do CPP. Além disso, ressalta-se que subsiste

a competência desta Justiça Especializada para a apuração de delitos comuns, mesmo nos casos
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/
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a competência desta Justiça Especializada para a apuração de delitos comuns, mesmo nos casos
em que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime eleitoral
conexo.
2. O delito tipificado no artigo 331 do Código de Processo Penal é o desacato ao servidor público
no exercício de suas funções, e no caso em epígrafe, está evidente que os policiais estavam no
regular exercício de suas funções quando o réu recusou a acatar as ordens de abaixar o volume
do som, que estava alto e de se abster de fazer uso de bebida alcoólica, na madrugada véspera do
dia da eleição, passando ofende-los, caracterizando o tipo penal de desacato.
3. As provas colhidas no bojo dos autos, demonstram a materialidade e autoria do crime, e
considerando que a prova testemunhal, não foram contraditadas ou desqualificadas, e ante a
ausência de dúvida sobre a imparcialidade, as provas possuem validade e credibilidade, não
prosperando a alegação de fragilidade das provas.
4. A argumentação para desclassificar o tipo penal para perturbação do sossego alheio, previsto no
art. 42 da Lei das Contravenções Penais, não merece prosperar, pois a conduta do réu se amolda
ao tipo penal descrito no art. 331 do CPP.
5. A pena, quando fixada no patamar mínimo legal, é inviável a sua redução abaixo do mínimo
previsto em lei.
6. Recurso conhecido, porém improvido.
ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos os autos, os membros Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Tocantins decidiram, por unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer do
recurso criminal, por próprio e tempestivo, e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se
inalterada a sentença penal condenatória recorrida.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 29 de junho de 2020.
Juiz MARCELO CÉSAR CORDEIRO
Relator
REPUBLICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 100-42.2019.6.27.0029
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL EM PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO ELEIÇÕES 2016
Procedência: PALMAS-TO (29ª ZE PALMAS- TO)
Recorrente: ADÃO CLARO BARBOSA DE MELO
Advogado: MARCOS AIRES RODRIGUES OAB/TO 1374
Relatora : Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA.
- Os Embargos de Declaração por ser recurso de fundamentação vinculada tem seu provimento
vinculado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou inexatidão material do julgado, não
se prestando à rediscussão da matéria decidida.
- A suposta omissão apontada pelo Embargante denota o seu mero inconformismo com os
fundamentos adotados pelo acórdão, o que não enseja a oposição dos embargos.
- Embargos de Declaração não acolhidos.
ACÓRDÃO: O Tribunal decidiu, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora conhecer dos
aclaratórios, mas no mérito negar-lhe acolhimento.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 24 de junho de 2020.
Juíza ANA PAULA BRANDÃO BRASIL
Relatora
Republicado em razão de erro material. Publicação anterior : DJE-TO 113 26.6. 2020 página 14
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/
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Relatora
Republicado em razão de erro material. Publicação anterior : DJE-TO 113 26.6. 2020 página 14

PORTARIAS PRESIDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 642/2015
REPUBLICAÇÃO (em atendimento ao disposto no art. 2º da Portaria nº 380/2020 e ao Despacho
nº 22348 / 2020 - PRES/DG/SGP/COMED)
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 642/2015 PRES
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o teor da Resolução nº 207, de 15 de outubro de 2015, do Conselho Nacional de
Justiça, que institui a Política de Atenção à Saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins, nos termos do art. 12 da Resolução nº 207, de 15 de outubro de 2015, do
Conselho Nacional de Justiça.
Art. 2º O Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde do TRE-TO terá a seguinte
composição, observado o detalhamento no Anexo desta Portaria:
I. 1 (um) Juiz Membro do TRE-TO;
II. 1 (um) Juiz Eleitoral;
III. o gestor da área de saúde;
IV. o gestor da área de gestão de pessoas;
V. 1 (um) servidor lotado em zona eleitoral.
§1º A presidência do Comitê Gestor Local caberá ao Juiz Membro do Tribunal.
§2º Caberá à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins designar os membros do
Comitê, facultada a designação de equipe de apoio às atividades, bem como encaminhar,
anualmente, os indicadores e informações relativos à saúde, apresentados pelo Comitê Gestor
Local, na forma e prazo constantes no inciso VII do art. 3º desta Portaria.
Art. 3º Compete ao Comitê Gestor Local, no âmbito de sua área de atuação:
I. implementar e gerir a Política no seu âmbito de atuação, em cooperação com as unidades de
saúde;
II. fomentar os programas, projetos e ações vinculados à Política, em conjunto com as unidades de
saúde;
III. atuar na interlocução com o Conselho Nacional de Justiça, com a Rede de Atenção Integral à
Saúde, com o Comitê Gestor Nacional, com os demais Comitês Gestores Locais e com as
instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;
IV. promover, em cooperação com as unidades de saúde, reuniões, encontros e eventos sobre
temas relacionados à Política de Atenção Integral à Saúde;
V. auxiliar a administração do Tribunal no planejamento orçamentário da área de saúde;
VI. analisar e divulgar resultados alcançados;
VII. apresentar, anualmente, à Presidência do TRE-TO, no mesmo prazo de envio dos dados do
Relatório Justiça em Números, os indicadores e informações relativos à saúde de seus
magistrados e servidores, descritos no Anexo da Resolução nº 207/2015, do Conselho Nacional de
Justiça.
Art. 4º Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier
Presidente
Palmas, 14 de dezembro de 2015.
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/
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Palmas, 14 de dezembro de 2015.
ANEXO À PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 642/2015 PRES (item 1 e 2 alterados pela Portaria nº 380
/2020)
Composição do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde do Tribunal Regional do
Tocantins:
1. Juiz Membro do TRE-TO

Juíza Ana Paula Brandão Brasil

2. Juiz Eleitoral

Juiz William Trigílio da Silva

3. Gestora da área de saúde

Coordenadora de Assistência Médica e Social Mary Carlos
Freire

4. Gestora da área de gestão de Secretária de Gestão de Pessoas Cristiane Regina
pessoas

Boechat Tose

5. Servidor lotado em Zona Eleitoral

Servidora Maria Erlene de Sousa Dias

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 473, DE 26 DE JUNHO DE 2020.
Institui o Núcleo de Apoio Processual ao primeiro grau de jurisdição.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 96, I, b, da Constituição Federal, pelo art. 30, II, da Lei nº 4.737/1965 (Código
Eleitoral), e
CONSIDERANDO a busca pela celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e
administrativa e a representação dos atos processuais por meio do Processo Judicial Eletrônico
(PJe) da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de reforço da força de trabalho para análise processual no
âmbito do primeiro grau de jurisdição, em consonância com a Política Nacional de Atenção
Prioritária prevista na Resolução n° 194/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
CONSIDERANDO a Resolução n° 461/2019, que dispõe sobre a Política de Gestão de Pessoas
deste Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Núcleo de Apoio Processual (NAP), vinculado à Secretaria Judiciária e de Gestão
da Informação (SJI), com atuação permanente no primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral
do Tocantins.
§ 1º A atuação do NAP dependerá de solicitação da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), com
anuência do Juízo Eleitoral, ou de solicitação deste, em situações de comprovada necessidade e
autorização formal da Presidência.
§ 2º O apoio sazonal a fases específicas do processo eleitoral não integra o escopo do NAP,
devendo o incremento da força de trabalho ser instituído mediante ato do Presidente.
Art. 2º São atribuições do NAP:
I - exercer as atividades de competência dos cartórios eleitorais relativamente a procedimentos e
processos, judiciais e administrativos, em tramitação ou que devam ser autuados nas zonas
eleitorais, tais como:
a) cumprir despachos, decisões, sentenças e outras determinações judiciais;
b) executar os atos cartorários, inclusive os de publicação eletrônica, expedição de notificações,
intimações e citações;
c) alimentar os sistemas informatizados necessários à execução de suas atribuições.

II - elaborar pareceres e minutar despachos, decisões, sentenças ou outras determinações,
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. 115

Palmas, terça-feira, 30 de junho de 2020

12

II - elaborar pareceres e minutar despachos, decisões, sentenças ou outras determinações,
relativamente a procedimentos e processos, judiciais e administrativos, em tramitação nas zonas
eleitorais, submetendo-as aos juízes eleitorais competentes;
III - prestar informações ao público interno e externo sobre os atos de sua competência;
IV - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente.
Art. 3º O NAP será coordenado por servidor da SJI indicado pelo titular da respectiva secretaria,
cujas atribuições são:
I - organizar, orientar e definir a metodologia de trabalho da equipe do Núcleo;
II - monitorar as entregas dos integrantes do Núcleo.
Art. 4º Compete ao Presidente resolver os casos omissos e expedir os atos complementares e
regulamentares para o fiel cumprimento desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, em Palmas, aos 26 de junho de 2020.
RESOLUÇÃO Nº 474, DE 26 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre a cessão de servidores e empregados públicos da Administrativa Pública Direta e
Indireta do Estado e dos Municípios para auxiliarem os trabalhos de preparação e realização das
Eleições Municipais de 2020.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO o contido no art. 94-A da Lei nº 9.504/1997, que dispõe sobre a cessão de
servidores da Administração Pública Direta e Indireta;
CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da Resolução nº 23.523/2017, do Tribunal Superior
Eleitoral; e
CONSIDERANDO a preferência do serviço eleitoral e sua obrigatoriedade, nos termos do art. 365
da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral),
RESOLVE:
Art. 1º Delegar aos juízes eleitorais, em caráter excepcional, a atribuição para solicitar a cessão de
servidores e empregados públicos do Estado e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição,
para auxiliar a força de trabalho das respectivas zonas eleitorais durante as Eleições Municipais de
2020.
Parágrafo único. A cessão restringir-se-á ao período compreendido entre 2 (dois) meses antes e 2
(dois) meses depois das eleições.
Art. 2º Deverão ser imediatamente comunicadas à Secretaria de Gestão de Pessoas as cessões
efetivadas com fundamento nesta Resolução, a quem compete baixar os procedimentos para o
cadastro dos servidores e empregados cedidos.
Parágrafo único. O termo inicial da cessão será a data da apresentação do servidor ou empregado
na zona eleitoral.
Art. 3º É vedada a cessão de servidor ou empregado nas seguintes hipóteses:
I - cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de
candidato a cargo eletivo na circunscrição; e
II - filiado a partido político ou que exerça atividade político-partidária.
Art. 4º A cessão será por prazo determinado, observados os limites temporais e quantitativos
constantes desta Resolução, devendo os servidores e empregados públicos ser devolvidos aos
respectivos órgãos de origem no primeiro dia útil subsequente ao término da cessão.
Parágrafo único. Cabe exclusivamente ao Juiz Eleitoral cessionário a responsabilidade pela
administração dos prazos, bem como pela observância das vedações e limites definidos nesta
Resolução, inclusive quanto ao prejuízo que venha a ocorrer na hipótese de descumprimento.
Art. 5º O saldo positivo de banco de horas, se houver, deverá ser usufruído, impreterivelmente, até
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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Art. 5º O saldo positivo de banco de horas, se houver, deverá ser usufruído, impreterivelmente, até
a data limite para retorno ao órgão de origem.
Art. 6º Em caso de alteração superveniente do calendário eleitoral, dada a situação excepcional da
pandemia, fica o Presidente autorizado a ampliar o período de cessão previsto no parágrafo único
do art. 1°, limitado ao prazo máximo previsto no art. 94-A da Lei nº 9.504/1997, desde que haja
concordância do órgão cedente.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, em Palmas-TO,
aos 26 dias do mês de junho de 2020.
RESOLUÇÃO Nº 475, DE 26 DE JUNHO DE 2020.
Aprova as Diretrizes do Programa de Dados Abertos do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas competências legais e
regimentais;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art.
216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ n° 215, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe,
no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ n° 260, de 11 de setembro de 2018, que altera a
Resolução CNJ n° 215, de 16 de dezembro de 2015, e institui o ranking de transparência do Poder
Judiciário;
CONSIDERANDO o disposto no art. 24, caput, incisos V e VI, da Lei nº 12.965, de 23 de abril de
2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
CONSIDERANDO os requisitos estabelecidos no § 3º do art. 8º da Lei de Acesso à Informação
(Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011),
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam aprovadas as Diretrizes dos Programa de Dados Abertos do Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins (PDA/TRE-TO).
Parágrafo único. O PDA/TRE-TO observa os princípios e objetivos estabelecidos nesta Resolução,
as diretrizes constantes no Anexo Único (evento 1362072) e as disposições constitucionais, legais
e regimentais vigentes.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por:
I - dado: sequência de símbolos ou valores, representados em algum meio, produzidos como
resultado de um processo natural ou artificial;
II - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão
de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
III - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
IV - dados abertos: dados públicos representados em meio digital, estruturados em formato aberto,
processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob
licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento;
V - metadado: informação que descreve características de determinado dado, explicando-o em
certo contexto de uso.
VI - formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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certo contexto de uso.
VI - formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada
publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra
restrição legal quanto à sua utilização;
VII - licença aberta: acordo de fornecimento de dados que conceda amplo acesso para que
qualquer pessoa os utilize, os reutilize, e os redistribua, estando sujeito a, no máximo, a exigência
de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença;
VIII - Inventário de dados: relação de dados do Tribunal, composto por itens que representam cada
base de dados existente, com informação sobre a Unidade de Negócio responsável pelos dados e,
em caso de dado restrito, o embasamento legal para a restrição à abertura do dado;
IX - Plano de Ação: documento orientador para as ações de implementação e promoção de
abertura de dados no TRE-TO;
X - Programa de Dados Abertos (PDA/TRE): documento composto pelo inventário de dados e pelo
plano de ação, cuja finalidade é abrir os dados de interesse da sociedade.
Art. 3º O PDA/TRE-TO tem como finalidade promover a abertura de dados, em consonância com
os princípios de dados abertos e com os princípios da publicidade, da transparência e da
eficiência, visando ao aumento da disseminação de informações para a sociedade, ao incremento
da participação social e à melhoria da qualidade dos dados disponibilizados.
Art. 4º São objetivos do PDA/TRE-TO:
I - aprimorar o conhecimento das informações produzidas pelo Tribunal e realizar a gestão e
manutenção do inventário dos conjuntos dessas informações;
II - identificar prioridades e disponibilizar conjuntos de dados em formatos abertos;
III - definir os mecanismos, procedimentos e meios para a abertura dos dados, baseando-se nas
melhores práticas concebidas nos cenários nacional e internacional;
IV - melhorar a qualidade dos dados disponibilizados;
V - estimular a interoperabilidade de dados e sistemas governamentais;
VI - estimular a participação social na prática de uso, de reuso e de agregação de valor aos dados
abertos governamentais e a produção de conhecimento em proveito da sociedade e do poder
público;
VII - melhorar a gestão e a governança da informação e de dados, no âmbito do TRE-TO.
CAPÍTULO II
DA GOVERNANÇA
Art. 5º O PDA/TRE-TO e suas ações devem estar alinhadas ao planejamento estratégico
institucional e prioridades da gestão.
Parágrafo único. As ações definidas no plano de ação que compõe o PDA/TRE-TO devem ser
consideradas quando da elaboração dos planos táticos e operacionais.
Art. 6º A estrutura de governança do PDA/TRE-TO é composta pelas seguintes instâncias:
I - Presidente do Tribunal;
II - Comitê Gestor de Planejamento Estratégico e Governança da Tecnologia da Informação e
Comunicação - COGETIC;
III - unidades coordenadoras da abertura de dados;
IV - unidade executora da abertura de dados.
§ 1º Compete ao Presidente homologar o PDA/TRE-TO.
§ 2º Compete ao COGETIC:
I - aprovar o inventário de informações do Tribunal;
II - aprovar plano de ação da abertura de dados;
III - submeter ao Presidente o PDA e suas revisões para homologação;
IV - supervisionar a execução do PDA/TRE-TO em nível estratégico.
§ 3º São unidades coordenadoras da abertura de dados:
I - Diretoria Geral (DG);
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§ 3º São unidades coordenadoras da abertura de dados:
I - Diretoria Geral (DG);
II - Corregedoria Regional Eleitoral (CRE);
III - Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE);
IV - Secretarias.
§ 4º Compete às unidades coordenadoras de abertura de dados, no âmbito de suas respectivas
áreas de atuação:
I - elaborar proposta de inventário dos dados e suas revisões, indicando quais dados não podem
ser abertos e seu fundamento, assim como a unidade de negócio responsável pelos dados;
II - elaborar, em conjunto com a unidade executora de abertura de dados, proposta de plano de
ação de abertura dos dados, e sua revisões, que se encontram sob sua gestão, relativos à matéria
de sua competência ou inerentes à sua área de atuação;
III - definir a estratégia, em conjunto com a unidade executora da abertura de dados, de efetiva
disponibilização dos dados;
§ 5º A Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) é a unidade executora da abertura
de dados, a qual compete a construção e a disponibilização de ambiente e infraestrutura
necessários à disponibilização de dados.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º O Programa de Dados Abertos será revisado em anos não eleitorais.
Art. 8º Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente do Tribunal.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO DA RESOLUÇÃO TRE-TO Nº 475/2020
ESTRATÉGIAS E DIRETRIZES PARA O PLANO DE DADOS ABERTOS DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
1. Introdução
O Programa de Dados Abertos do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (PDA/TRE-TO) constitui
instrumento de planejamento e coordenação das ações de disponibilização de dados do Tribunal e
é parte das iniciativas e projetos direcionados à transparência. A implementação das atividades
previstas para o PDA/TRE-TO amplia a transparência dos atos de gestão do Tribunal, aperfeiçoa a
divulgação de suas informações à sociedade e promove o controle social, coerente com uma visão
ampla e de longo prazo focada na aproximação da instituição com a sociedade.
2. Diretrizes
O fundamento de todo o processo de abertura de dados no Tribunal tem origem no art. 5º da
Constituição Federal e está também consignado no art. 3º da Lei de Acesso à Informação (LAI): a
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
O processo de abertura de dados do Tribunal deve observar práticas que assegurem a
disponibilização de dados completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, com
acesso não discriminatório, em formatos não proprietários e livres de licenças.
As principais diretrizes são:
a. disponibilizar os dados abertos do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins por meio de um
ponto central de acesso on-line, tornando mais simples encontrá-los;
b. publicar, progressivamente, os conjuntos de dados considerados relevantes para a sociedade,
em formato aberto, de forma reutilizável e legível por máquina;
c. publicar os conjuntos de dados de forma ágil, planejada e organizada, acompanhados da
respectiva descrição dos dados (metadados) e com os requisitos mínimos definidos pelo PDA/TRETO;
d. manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a origem, preferencialmente por
meio de sincronização automática e sistemática;
e. publicar os dados, na medida do possível, conforme os padrões nacionais e internacionais
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meio de sincronização automática e sistemática;
e. publicar os dados, na medida do possível, conforme os padrões nacionais e internacionais
estabelecidos.
3. Estratégias para Abertura de Dados
O foco do processo de abertura de dados é o cidadão e, por isso, o objetivo maior é fornecer as
informações que sejam relevantes à sociedade e promover a participação social. Para isso, além
de identificar as informações de valor para o cidadão, a priorização da disponibilização das
informações deve considerar prioritariamente os requerimentos de acesso à informação
encaminhados pela sociedade por meio de canal de comunicação estabelecido pelo TRE-TO para
esse propósito.
As estratégias para a disponibilização dos dados abertos no TRE-TO se consubstanciam em:
a. foco no cidadão;
b. levantamento do conjunto de dados candidato à abertura;
c. priorização e seleção dos dados que serão abertos;
d. definição de responsáveis pelo preparo e atualização dos dados e detalhamento de plano de
ação com metas e prazos;
e. disponibilização de dados de forma progressiva, tanto em relação ao número de conjunto de
dados disponibilizados, como à evolução do seu formato;
f. utilização de padrões nacionais ou internacionais;
g. publicação, sempre que possível, dos vínculos entre a estrutura dos dados e o tesauro da
Justiça Eleitoral;
h. disponibilização dos dados abertos preferencialmente em um único e fácil ponto de acesso
online.
4. Sustentação
O modelo de sustentação adotado tem o intuito de garantir a atualidade dos dados abertos do
Tribunal e de seus metadados, bem como a aderência aos padrões nacionais e internacionais
sobre o assunto. Segundo as diretrizes definidas para o processo de abertura, deve-se promover,
preferencialmente, a sincronização automática dos dados, estabelecendo-se um processo contínuo
de atualização.
A sustentação dos dados é de responsabilidade dos curadores de cada informação, ou seja, das
Unidades de Negócio indicadas no inventário, e compreende as seguintes atividades:
a. verificar, para efeitos de publicação, se os dados e seus metadados estão completos e
atualizados;
b. verificar, periodicamente, se os dados e seus metadados estão completos e atualizados;
c. informar às Unidades Coordenadoras da Abertura de Dados as alterações sofridas pelas
informações e que tenham impacto na sua disponibilização em formato aberto;
d. identificar e elaborar propostas para possíveis melhorias na qualidade dos dados
disponibilizados e para novos conjuntos de dados candidatos à abertura de dados.
Também são responsáveis pela sustentação dos dados as Unidades Coordenadoras da Abertura
de Dados e a Unidade Executora, com a responsabilidade pelas seguintes atividades:
a. contatar o responsável pelos dados, caso se verifique que algum dos arquivos catalogados se
tornou indisponível ou encontra-se desatualizado;
b. prover a disponibilidade do acesso aos dados abertos;
c. promover a melhoria contínua da qualidade dos dados;
d. manter a Matriz de Responsabilidade indicada no inventário atualizada e disponível ao cidadão;
e. garantir que os dados abertos do Tribunal estejam todos disponíveis preferencialmente através
de um único e fácil ponto de acesso on-line;
f. promover a melhoria contínua do processo de abertura dos dados;
g. planejar, previamente, a evolução da infraestrutura para que comporte a evolução da abertura
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g. planejar, previamente, a evolução da infraestrutura para que comporte a evolução da abertura
de dados.
No processo de revisão e de atualização do PDA/TRE-TO deverá ser realizada a avaliação da
qualidade dos dados disponibilizados e registradas as propostas de melhoria, que devem ser
implementadas pelas Unidades de Negócio indicadas no inventário, sempre que possível, no
próximo ciclo de execução do plano, por meio de projetos de qualidade junto às áreas da TI
competentes.
5. Monitoramento e controle
A implantação do PDA/TRE-TO tem como premissa o monitoramento contínuo das atividades
contidas no plano de ação, com o intuito de verificar se o processo está sendo executado da
maneira como foi definido e se está gerando os resultados esperados. Deve ser realizado,
primordialmente, pela Assessoria de Planejamento e Gestão da Diretoria-Geral, com o apoio das
demais unidades.
O monitoramento fará o acompanhamento das iniciativas do roteiro, suas metas, prazos,
indicadores, produtos. Contemplará também a avaliação da sustentabilidade da abertura de dados,
com a análise de aspectos relacionados à disponibilidade dos dados, tais como a atualidade dos
dados e metadados, acesso livre aos dados, entendimento do significado da informação por parte
da sociedade, entre outros.
O alinhamento do PDA/TRE-TO à legislação corrente e aos padrões nacionais também deve ser
monitorado. Cabe às Unidades Coordenadoras da Abertura de Dados verificarem o alinhamento do
PDA/TRE-TO com os instrumentos de planejamento do Tribunal. Mudanças nas diretrizes e
estratégias da instituição poderão requerer alguma adaptação no roteiro definido, a depender da
sua profundidade.
6. Melhoria da qualidade dos dados
A premissa de disponibilizar os dados considerados mais relevantes para a sociedade o mais
rápido possível, ampliando-se o potencial de utilização, inclui, entre outras técnicas, a publicação
em mais e novos formatos, e implementação de Interfaces Programáveis de Aplicativos - APIs.
Para o processo de abertura de dados, este plano institui os seguintes critérios de qualidade:
a. Os dados disponibilizados devem poder ser acessados diretamente, através de URL única, ou
seja, passível de ser reproduzida e compartilhada sem a necessidade de navegação na página
para seu acesso;
b. Tabelas mantidas em arquivos PDF (relatórios, por exemplo), devem estar contidas também em
arquivos próprios para sua estruturação (como csv e odt), e serem referenciadas por esses
relatórios;
c. Os dados devem ser disponibilizados em formatos abertos e, sempre que possível, em
conformidade com padrões nacionais ou internacionais para a abertura de dados;
d. Os dados publicados devem conter um conjunto mínimo de metadados obrigatórios, com a
indicação das limitações existentes, como, por exemplo, comprometimentos na qualidade da
informação.
Para cada caso de abertura deverá ser desenhada uma estratégia de evolução, considerando os
critérios de qualidade citados e a premissa primordial da priorização na divulgação de dados
relevantes para a sociedade.
7. Comunicação e participação social
O Tribunal deve dar conhecimento da institucionalização do Programa de Dados Abertos, sua
governança, revisões e, primordialmente, da disponibilização de dados a todos os públicos de
potenciais interessados. A comunicação da abertura de dados deve ter como meta a disseminação
da cultura da transparência, tanto para o público interno como externo, e a solidificação da
publicação de dados na rotina do Tribunal.
São orientações quanto à comunicação e a participação social no processo de abertura de dados
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publicação de dados na rotina do Tribunal.
São orientações quanto à comunicação e a participação social no processo de abertura de dados
do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins:
a. comunicação no âmbito da abertura de dados será realizada em conjunto com a Assessoria de
Comunicação do Tribunal (ASCOM);
b. a informação de que há dados do TRE-TO abertos disponíveis para uso e reuso deve estar
amplamente difundida, inclusive por meio do portal do Tribunal e das mídias sociais;
c. deve se dar a devida publicidade ao PDA/TRE-TO, bem como ao inventário de informações do
Tribunal;
d. a Ouvidoria do Tribunal será o canal permanente de comunicação entre TRE-TO e o público
consumidor de dados abertos;
e. o processo de comunicação na abertura de dados deve contar com um time responsável por
receber e analisar as solicitações e sugestões dos cidadãos, com competências técnica e de
gestão da informação, de forma que melhorias no processo possam ser incorporadas.
RESOLUÇÃO Nº 476, DE 26 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e consolida os demais atos normativos sobre o mesmo
tema no âmbito a do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 96,
inciso I, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal; e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atribuições e estrutura da Ouvidoria do
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, conforme determina o art. 165 da Resolução TRE-TO nº
282, de 11 de dezembro de 2012 (RITRETO);
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Resolução CNJ nº 103, de 24 de fevereiro de 2010, que
determina a criação de ouvidoria com estrutura permanente e adequada ao atendimento das
demandas dos usuários;
CONSIDERANDO que o direito fundamental de acesso à informação deve ser assegurado por
procedimentos executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública;
CONSIDERANDO ser a publicidade um dos princípios fundamentais regentes da administração
pública, compreendendo a transparência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das
informações referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública;
CONSIDERANDO que os órgãos administrativos e judiciais do Poder Judiciário devem garantir às
pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, mediante procedimentos objetivos e
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, nos termos dos arts. 6º
ao 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e arts. 1º ao 9º
da Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 10 da Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro
de 2015, autoriza que o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) seja operacionalizado pela
ouvidoria ou outra unidade já existente na estrutura organizacional;
CONSIDERANDO o advento da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração
pública;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade contemporânea de simplificação e desburocratização,
com o intuito de deixar os procedimentos administrativos mais céleres e também de deixar a vida
das pessoas mais simples e menos burocrática, fora editada a Lei nº 13.726, de 08 de outubro de
2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União,
R E S O L V E:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Ouvidoria Regional Eleitoral do Tocantins - ORE/TO, órgão da Justiça Eleitoral do
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Art. 1º A Ouvidoria Regional Eleitoral do Tocantins - ORE/TO, órgão da Justiça Eleitoral do
Tocantins responsável pela defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão e de
aprimoramento dos serviços do Tribunal, passa a ser regida por esta Resolução.
§ 1º A atuação da Ouvidoria obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, da
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da equidade, da economicidade e da
transparência e, também, ao seguinte:
I - garantir a todos os cidadãos um caráter de discrição e fidedignidade;
II - facilitar o acesso à ORE/TO, simplificando seus procedimentos e estabelecendo canais de
comunicação de forma aberta e objetiva;
III - proceder com transparência e imparcialidade;
IV - resguardar as informações de caráter sigiloso;
V - responder ao cidadão no menor prazo possível;
VI - trabalhar em conjunto com a administração e toda a estrutura organizacional do Tribunal, a fim
de prestar um atendimento de excelência ao cidadão;
VII - desempenhar um papel educativo junto ao usuário da Justiça Eleitoral, buscando esclarecer
as formas de acesso aos serviços e informações.
§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e sua Ouvidoria Regional Eleitoral assegurarão ao
usuário de serviços públicos afetos ao serviço eleitoral no âmbito de sua circunscrição o direito à
participação na administração pública, bem como a existência de mecanismos efetivos e ágeis de
proteção e defesa dos direitos do cidadão.
§ 3º Para os efeitos desta norma, consideram-se:
I - ouvidoria: instância de participação e controle social responsável pelo tratamento das
manifestações relativas aos serviços públicos prestados, com vistas à avaliação da efetividade e
ao aprimoramento constante da gestão pública;
II - usuário: pessoa natural ou jurídica que utiliza ou se beneficia, efetiva ou potencialmente, do
serviço público;
III - serviço público: atividade exercida pela administração pública direta, indireta e fundacional ou
por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação
por ato administrativo, contrato ou convênio de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à
população em geral;
IV - serviço eleitoral: serviço público essencial prestado pela Justiça Eleitoral, direta ou
indiretamente;
V - administração pública: órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a
Defensoria Pública;
VI - agente público: quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração;
VII - informação: dados, processados ou não, que podem ser usados para produção e transmissão
de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, incluindo peças processuais;
VIII - manifestações: reclamações, denúncias, elogios, sugestões, solicitação de providências ou
de informações e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de
serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços;
IX - reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público;
X - denúncia: comunicação de prática de irregularidade ou ato ilícito cuja solução dependa da
atuação dos órgãos apuratórios competentes;
XI - elogio: demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre a política ou o serviço público
oferecido ou atendimento recebido;
XII - sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e
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XII - sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e
serviços públicos;
XIII - solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte da Administração;
XIV - solicitação de informações: pedido de acesso a dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato, incluindo peças processuais;
XV - identificação: qualquer elemento de informação que permita a individualização de pessoa
natural ou jurídica;
XVI - decisão administrativa final: ato administrativo mediante o qual o órgão manifesta-se acerca
do pedido, apresentando resposta ou comunicando a impossibilidade de seu atendimento;
XVII - política pública: conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado direta
ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar
determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural,
étnico ou econômico;
XVIII - linguagem cidadã: linguagem simples, clara, concisa, objetiva e suficiente, que considera o
contexto sociocultural do usuário, de forma a facilitar a comunicação e o mútuo entendimento;
XIX - audiência pública: mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a
qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes;
XX - serviço de informação ao cidadão: serviço de atendimento ao público para orientar quanto ao
acesso a informações de interesse público.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES
Seção I
Da estrutura
Art. 2º A Ouvidoria Regional Eleitoral, com sede na Capital e circunscrição em todo Estado do
Tocantins, terá estrutura permanente e adequada ao cumprimento de suas finalidades.
Art. 3º A Ouvidoria Regional Eleitoral tem por missão servir de canal de comunicação direta entre o
cidadão e o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, com vistas a orientar, transmitir informações
e colaborar no aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Tribunal, bem como promover a
articulação com as demais Ouvidorias para o eficaz atendimento das demandas acerca dos
serviços prestados.
Art. 4º Integram a estrutura administrativa da Ouvidoria Eleitoral:
I - o Ouvidor Eleitoral;
II - o Assistente da Ouvidoria;
III - servidores de apoio da Ouvidoria Eleitoral.
Art. 5º O cargo de Ouvidor Regional Eleitoral será ocupado por juiz membro titular do Tribunal
Regional Eleitoral, na forma estabelecida no Regimento Interno do Tribunal.
§ 1º O Ouvidor Regional Eleitoral será escolhido pela maioria do Tribunal Pleno, para o período de
dois anos, permitida uma única recondução;
§ 2° A escolha do Ouvidor se dará na mesma sessão extraordinária destinada à eleição para os
cargos de Presidente, Vice-Presidente/Corregedor do Tribunal, observando o mesmo
procedimento.
§ 3º Vagando o cargo de Ouvidor no curso do mandato, o Tribunal elegerá outro membro para
completar o período.
§ 4º O Ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral exercerá a direção das atividades da Ouvidoria,
podendo baixar regras complementares acerca de procedimentos internos, observados os
parâmetros fixados nesta Resolução.
Art. 6º A Ouvidoria poderá se organizar em forma de sistemas ou redes, com a finalidade de:
I - articular as atividades das ouvidorias públicas;
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Art. 6º A Ouvidoria poderá se organizar em forma de sistemas ou redes, com a finalidade de:
I - articular as atividades das ouvidorias públicas;
II - garantir o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos;
III - assegurar o acesso do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na
gestão e defesa dos direitos;
IV - promover a efetiva interlocução entre usuário de serviços públicos e os órgãos e entidades da
administração pública.
Art. 7º A Ouvidoria terá acesso a todas as unidades da Justiça Eleitoral do Tocantins e os
magistrados e servidores deverão apoiá-la, prestando-lhe tempestivamente as informações
pertinentes e dando-lhe o assessoramento necessário.
Art. 8º As informações, documentos e esclarecimentos solicitados pela Ouvidoria deverão ser
fornecidos em até dezoito dias, permitida uma única prorrogação por até 10 dias, desde que em
pedido previamente justificado.
Art. 9º O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado pessoalmente, na sede do Tribunal, por carta,
por ligação telefônica ou por meio de formulário eletrônico disponível na página do Tribunal na
internet.
Seção II
Das atribuições
Art. 10. São atribuições da Ouvidoria:
I - acompanhar a prestação dos serviços, visando garantir a sua efetividade;
II - apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifestações recebidas e
providências adotadas;
III - atuar em conjunto com os demais canais de comunicação com o usuário de serviços públicos,
orientando-os acerca do tratamento de reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações
de providências ou de informações;
IV - auxiliar a promoção da capacitação e do treinamento relacionados às atividades de ouvidoria,
defesa do usuário de serviços públicos e de acesso à informação, por meio da participação na
elaboração do Plano Anual de Capacitação deste Tribunal;
V - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios
estabelecidos na lei de proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos;
VI - definir formulários padrão a serem utilizados para recebimento de manifestações;
VII - definir metodologias padrão para medição do nível de satisfação dos usuários de serviços
públicos;
VIII - elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar as informações
mencionadas no inciso IX, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de
serviços públicos;
IX - encaminhar, trimestralmente, ao presidente do Tribunal relatório das atividades desenvolvidas
pela Ouvidoria;
X - exercer a articulação permanente com outras instâncias e mecanismos de participação e
controle social;
XI - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública,
sem prejuízo de outros órgãos competentes;
XII - promover a apuração das reclamações acerca de deficiências na prestação dos serviços,
abusos e erros cometidos por servidores e magistrados, observada a competência da respectiva
Corregedoria e da Presidência;
XIII - promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras
entidades de defesa do usuário;
XIV - promover o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).
XV - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário;
XVI - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;
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XV - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário;
XVI - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;
XVII - realizar audiências públicas para promover a divulgação do direito de acesso à informação e
o incentivo à participação popular, nos termos do art. 9º, II, da Lei 12.527/11 e do art. 13, I, da Lei
nº 13.460/2017, observada a disponibilidade orçamentária;
XVIII - receber consultas, diligenciar junto aos setores administrativos competentes e prestar
informações e esclarecimentos sobre os atos praticados no âmbito do respectivo tribunal;
XIX - receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios sobre as
atividades do tribunal e encaminhar tais manifestações aos setores administrativos competentes,
mantendo o interessado sempre informado sobre as providências adotadas;
XX - receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as
manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos;
XXI - sistematizar as informações, consolidando e divulgando estatísticas, inclusive aquelas
indicativas do nível de satisfação com os serviços públicos prestados, propondo e monitorando a
adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços
públicos;
XXII - sugerir aos demais órgãos do Tribunal a adoção de medidas administrativas tendentes à
melhoria e ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, com base nas informações,
sugestões, reclamações, denúncias críticas e elogios recebidos.
Art. 11. Não serão admitidas pela Ouvidoria:
I - consultas, reclamações, denúncias e postulações que exijam providência ou manifestação da
competência do Plenário ou da Corregedoria Regional Eleitoral;
II - notícias de fatos que constituam crimes, tendo em vista as competências institucionais do
Ministério Público e das polícias, nos termos dos arts. 129, inciso I, e 144 da Constituição Federal;
III - reclamações, críticas ou denúncias anônimas.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, a manifestação será devolvida ao remetente com a
devida justificação e orientação sobre o seu adequado direcionamento; na hipótese do inciso III a
manifestação será arquivada.
§ 2º As reclamações, sugestões e críticas relativas a unidades não integrantes da Justiça Eleitoral
do Tocantins serão remetidas aos respectivos órgãos, por meio eletrônico, cientificado o
interessado.
Art. 12. Além das atribuições contidas no art. 35 do Regimento Interno do Tribunal, são atribuições
do Juiz Ouvidor:
I - sugerir a adoção de regulamentações que tratem das atividades de competência da Ouvidoria;
II - formular e expedir atos normativos, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das
competências e atribuições da Ouvidoria, conforme definidas na Lei nº 13.460/2017 e nesta
Resolução;
III - dirigir, orientar e coordenar a atuação da unidade, observadas as competências da Ouvidoria;
IV - presidir o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);
V - presidir as audiências públicas da Ouvidoria;
VI - comunicar, se entender necessário, à Presidência ou à Corregedoria os casos de
descumprimento dos prazos estabelecidos em lei, nesta Resolução ou em atos normativos que
especifiquem matérias decorrentes dos diplomas normativos anteriormente mencionados.
Art. 13. São atribuições do Assistente da Ouvidoria:
I - coordenar, planejar e organizar os serviços de competência da Ouvidoria;
II - organizar o atendimento aos usuários, acompanhar e orientar o atendimento das manifestações
recebidas, elaborar estatísticas e relatórios;
III - elaborar minutas de expedientes e de atos normativos, bem como informações e estudos
administrativos;
IV - sugerir providências e prestar auxílio ao Ouvidor no exercício de suas atribuições;
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administrativos;
IV - sugerir providências e prestar auxílio ao Ouvidor no exercício de suas atribuições;
V - levar ao conhecimento do Juiz Ouvidor irregularidades detectadas no desenvolvimento do
atendimento ao usuário, ocorrências que repute conveniente a atuação do Ouvidor e casos
omissos ou excepcionais;
VI - propor medidas de racionalização, simplificação e uniformização dos procedimentos dos
trabalhos da Ouvidoria;
VII - autuar processos administrativos de interesse da Ouvidoria;
VIII - planejar os eventos da Ouvidoria de que trata o inciso XVII do art. 10 desta Resolução;
IX - executar outras atividades inerentes às atribuições da Ouvidoria, que sejam atribuídas pelo
Ouvidor ou por determinação legal, na conformidade das normas pertinentes.
Art. 14. São atribuições dos servidores lotados na Ouvidoria:
I - prestar auxílio nos serviços a serem desempenhados pela Ouvidoria;
II - manter organizados os documentos relacionados à unidade;
III - noticiar ao Assistente da Ouvidoria irregularidades detectadas no desenvolvimento do
atendimento ao usuário;
IV - informar ao Assistente da Ouvidoria a respeito de ocorrências que se repute conveniente a
atuação do titular daquela unidade ou do Ouvidor;
V - apoiar o Assistente da Ouvidoria no desempenho de suas atribuições descritas no artigo
anterior;
VI - executar outras atividades inerentes às atribuições da Ouvidoria, que sejam atribuídas pelo
Ouvidor ou pelo Assistente da Ouvidoria.
CAPÍTULO III
RECEBIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA DE MANIFESTAÇÕES
Seção I
Das regras gerais para tratamento de manifestações
Art. 16. A Ouvidoria deverá receber, analisar e responder às manifestações em linguagem cidadã,
assim entendida aquela que é simples, clara, concisa, objetiva e suficiente.
§ 1º Excetuadas as hipóteses do art. 11 desta Resolução, não será recusado o recebimento de
manifestações formuladas nos termos desta norma, sob pena de responsabilidade do agente
público.
§ 2º A solicitação de certificação da identidade do usuário somente poderá ser exigida
excepcionalmente, quando necessária ao acesso à informação pessoal própria ou de terceiros.
§ 3º É vedado à Ouvidoria impor ao usuário qualquer exigência relativa à motivação da
manifestação.
§ 4º É vedada a cobrança de qualquer valor aos usuários referentes aos procedimentos de
ouvidoria, ressalvados os custos de reprodução de documentos, mídias digitais, postagem e
correlatos.
§ 5º Está isento de ressarcir os custos a que se refere o § 4º aquele cuja situação econômica não
lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos da Lei nº 7.115, de
29.08.1983.
§ 6º Quando a manifestação contiver termos ofensivos e/ou de baixo calão, tais expressões
poderão ser omitidas, sem prejuízo do que é essencial do relato e de a resposta final ao usuário
apontar o dever de urbanidade previsto no inciso II do art. 4º da Lei nº 9.784, de 29.01.1999, e no
inciso I do art. 8º da Lei n. 13.460/2017.
Art. 17. As manifestações serão apresentadas, preferencialmente, em meio eletrônico, por meio do
sistema informatizado.
§ 1º O acesso ao sistema de que trata o caput deverá estar disponível na página principal de seu
portal na rede mundial de computadores.
§ 2º Sempre que recebida em meio diverso de que trata o caput, as informações serão inseridas
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portal na rede mundial de computadores.
§ 2º Sempre que recebida em meio diverso de que trata o caput, as informações serão inseridas
no sistema próprio.
§ 3º Quando a Ouvidoria receber manifestações que não se encontrem no âmbito de suas
atribuições, deverá encaminhá-las para o órgão ou a entidade ou a unidade interna competente.
Art. 18. A Ouvidoria deverá elaborar e apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas
nos seguintes prazos:
I - em casos de solicitação de acesso à informação, não sendo possível conceder o acesso
imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo
não superior a 20 (vinte) dias, prorrogável por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da
qual será cientificado o requerente;
II - quanto às reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitação de providências, 30 (trinta)
dias contados do recebimento da manifestação, prorrogável por igual período, mediante
justificativa expressa.
§ 1º Os prazos indicados nos incisos anteriores poderão ser reduzidos em virtude de normas
regulamentadoras específicas.
§ 2º Recebida a manifestação, a Ouvidoria realizará análise prévia e, caso necessário, encaminhála-á às áreas responsáveis para providências.
§ 3º Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da
manifestação, nos prazos previstos nos incisos I e II, a Ouvidoria solicitará ao usuário pedido de
complementação de informações, que deverá ser respondido em até 20 (vinte) dias, sob pena de
arquivamento, sem produção de resposta conclusiva.
§ 4º O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo previsto no
caput deste artigo, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário, sem prejuízo
de complementações supervenientes.
§ 5º A Ouvidoria poderá solicitar informações às áreas responsáveis pela tomada de providências,
as quais deverão responder dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento no
setor, prorrogáveis por igual período mediante justificativa expressa, sem prejuízo de norma que
estabeleça prazo inferior.
Art. 19. A Ouvidoria assegurará ao usuário a proteção de seus dados, nos termos da Lei nº 13.709,
de 14 de agosto de 2018.
Art. 20. Serão encaminhadas pela Ouvidoria:
I - consultas, reclamações, denúncias e postulações que exijam providência ou manifestação da
competência do Pleno à Presidência;
II - representações ou reclamações contra Juiz Eleitoral, servidores dos Cartórios Eleitorais e da
Corregedoria à Corregedoria Regional Eleitoral;
III - representações ou reclamações contra Promotor Eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral;
IV - representações ou reclamações contra Advogados à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Tocantins;
V - representações ou reclamações contra servidores da Sede do Tribunal à Diretoria Geral, que,
conforme o caso, remeterá à Presidência.
Parágrafo único. Nos casos omissos, o Ouvidor encaminhará a representação ou reclamação a
quem julgar competente.
Seção II
Do elogio, da reclamação e da sugestão
Art. 21. O elogio recebido será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou ao
responsável pela prestação do serviço público, bem como às chefias imediatas destes.

Parágrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá informação sobre o encaminhamento e
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Parágrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá informação sobre o encaminhamento e
ciência ao agente público ou ao responsável pelo serviço público prestado e às suas chefias
imediatas.
Art. 22. A reclamação recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do
atendimento ou do serviço público.
§ 1º A resposta conclusiva da reclamação conterá informação sobre a decisão administrativa final
acerca do caso apontado.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa que evidencie o caráter de complexidade da matéria
ou de seu tratamento, a resposta conclusiva da reclamação conterá informação sobre o seu
encaminhamento.
§ 3º Quando contiver termos ofensivos e/ou de baixo calão, caberá à Ouvidoria omitir tais
expressões da reclamação, sem prejuízo do que é essencial do relato e de a resposta final ao
usuário apontar o dever de urbanidade previsto no inciso II do art. 4º da Lei n. 9.784/1999 e no
inciso I do art. 8º da Lei n. 13.460/2017.
Art. 23. A sugestão recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do
atendimento ou do serviço público que se manifestará acerca da adoção ou não da medida
sugerida.
§ 1º Caso a medida sugerida seja adotada, a decisão administrativa final informará acerca da
forma e dos prazos de sua implantação, bem como dos mecanismos pelos quais o usuário poderá
acompanhar a execução da adoção da medida.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa que evidencie o caráter de complexidade da análise
ou da adoção, a resposta conclusiva da reclamação conterá informação sobre o seu
encaminhamento.
Art. 24. A Ouvidoria poderá receber e coletar informações junto aos usuários de serviços públicos
com a finalidade de avaliar a prestação de tais serviços, bem como auxiliar na detecção e correção
de irregularidades na gestão.
Seção III
Das denúncias
Art. 25. A denúncia recebida será tratada caso contenha elementos mínimos descritivos da
irregularidade ou indícios que permitam à administração pública chegar a tais elementos.
§ 1º No caso da denúncia, entende-se por conclusiva a resposta que contenha informação do seu
encaminhamento aos órgãos de apuração competentes sobre os procedimentos a serem adotados.
§ 2º Os órgãos administrativos internos encaminharão à Ouvidoria os resultados final de eventual
procedimento de apuração da denúncia, a fim de dar conhecimento ao manifestante acerca dos
desdobramentos de sua manifestação.
CAPÍTULO IV
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Art. 26. A Ouvidoria realizará audiências públicas para promover a divulgação do direito de acesso
à informação e o incentivo à participação popular, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 12.527/2011 e
do art. 13, I, da Lei nº 13.460/2017.
§ 1º As audiências públicas da Ouvidoria constituem mecanismo de participação social, aberto a
qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes;
§ 2º As audiências públicas priorizarão as cidades do interior do estado do Tocantins, com a
finalidade de aproximar o cidadão e a Justiça Eleitoral;
§ 3º O calendário de audiências públicas da Ouvidoria deverá ser divulgado no sítio da internet do
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, nos termos do art. 6º, VI, da Resolução CNJ n. 215, de
24.02.2015;
§ 4º As despesas para a realização das audiências públicas da Ouvidoria Regional Eleitoral do
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§ 4º As despesas para a realização das audiências públicas da Ouvidoria Regional Eleitoral do
Tocantins deverão estar previstas no orçamento anual destinado à unidade orçamentária,
excepcionalmente podendo utilizar-se de remanejamento orçamentário, a critério da Presidência.
CAPÍTULO V
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Art. 27. O Serviço de Informação ao Cidadão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (SIC)
funcionará junto à Ouvidoria Regional Eleitoral, sendo presidido pelo Juiz-Ouvidor.
Parágrafo único. O SIC será integrado pelos servidores lotados na Ouvidoria Regional Eleitoral
(ORE), a quem compete prestar assistência direta ao Presidente do SIC.
Art. 28. São atribuições do SIC:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
II - receber e examinar pedidos, documentos e requerimentos de acesso a informações;
III - encaminhar o pedido à unidade administrativa que detenha a informação requerida;
IV - monitorar a aplicação da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI);
V - recomendar medidas indispensáveis ao aperfeiçoamento de normas e procedimentos
referentes ao acesso e ao fornecimento da informação no âmbito do Tribunal;
VI - orientar as unidades organizacionais do Tribunal para o adequado cumprimento às
determinações da Lei de Acesso à Informação;
VII - fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública para
servidores, gestores, magistrados e autoridades do Tribunal.
Art. 29. O interessado em obter informações do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, por meio
do SIC, deve apresentar requerimento, por qualquer meio legítimo, contendo identificação do
requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1º O SIC prestará de imediato a informação que estiver disponível e que seja de natureza pública.
§ 2º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou
em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e
a forma pela qual pode obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonera
o Tribunal da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de
meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
§ 3º Caso a informação solicitada não esteja disponível, o SIC direcionará o pedido à unidade
competente para responder, que deverá prestar a informação no prazo de até 18 (dezoito) dias.
§ 4º O prazo especificado no parágrafo 3º poderá ser prorrogado por até 10 (dez) dias, mediante
justificativa expressa do setor, dando-se ciência ao interessado.
§ 5º Se a informação requerida não for de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do
Tocantins, o SIC indicará, caso seja do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detenha,
comunicando ao interessado.
Art. 30. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente
sigilosa, o requerente:
I - será informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição,
devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação;
II - poderá obter, mediante requerimento, o inteiro teor de decisão de negativa de acesso por
certidão ou cópia.
Art. 31. Da decisão que negar o acesso à informação, caberá recurso ao Presidente do Tribunal no
prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ciência da decisão, devendo o Presidente manifestarse sobre o assunto no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento do recurso.
Art. 32. Os setores da Secretaria do Tribunal e os Cartórios Eleitorais deverão fornecer as
informações solicitadas pelo SIC de forma célere, eficiente e adequada ao cumprimento da Lei de
Acesso à Informação.
CAPÍTULO V
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Acesso à Informação.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. Os casos omissos ou excepcionais serão submetidos ao Ouvidor Regional Eleitoral.
Art. 34. Ficam revogadas:
I - a Resolução TRE-TO nº 209, de 25 de maio de 2010, publicada no Diário da Justiça Eletrônico
nº 93, de 28/05/2010, páginas 2 e 3.
II - a Resolução TRE-TO nº 223, de 24 de novembro de 2010, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 241, de 26/11/2010, página 3.
II - a Resolução TRE-TO nº 228, de 15 de junho de 2011, publicada no Diário da Justiça Eletrônico
nº 109, de 17/06/2011, páginas 3 a 9.
III - a Portaria nº 95, de 20 de fevereiro de 2015, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 32, de
24/02/2015, páginas 2 e 3.
Art. 35. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, em Palmas-TO,
aos 26 dias do mês de junho de 2020.

ZONAS ELEITORAIS
1ª ZONA ELEITORAL - ARAGUAÍNA
DECISÃO Nº 3617/2020 - PRES/1ª ZE
PROCESSO

: 0013428-48.2020.6.27.8001

INTERESSADO

: MARCIA MARCELINO PINTO

ASSUNTO

: DUPLICIDADE

Decisão nº 3617 / 2020 - PRES/1ª ZE
Tratam estes autos de duplicidade, envolvendo a eleitora MÁRCIA MARCELINO PINTO, inscrição
042180752798, da 1ª ZE/TO - em situação "REGULAR" e a inscrição 032964602798, da 29ª ZE
/TO - em situação "CANCELADA", no Cadastro Nacional de Eleitores, não foram agrupadas como
duplicidade pelo Sistema da Justiça Eleitoral.
Conforme dados constantes do Sistema da Justiça Eleitoral, verifica-se, que os procedimentos
para as duas inscrições eleitorais foram efetuados no sistema em datas distintas e que a
qualificação - nome, filiação, naturalidade e data de nascimento - da eleitora não diferem de uma
inscrição para a outra, eventos 1361178 e 1361192
Diante do avanço da doença provocada pelo novo coronavírus - COVID 19, foi prorrogado o
período de vigência do Plantão Extraordinário - Portaria TSE nº 265/2020, durante o qual fica
comprometido o acesso ordinário do eleitor aos serviços eleitorais. Desse modo, este juízo tomou
as providências previstas no art. 35 da Resolução TSE 21.538/2003 - evento 1350863, não sendo
recomendável, nesse momento, a expedição das comunicações de que trata o art. 36 do mesmo
ato normativo.
Publicado Edital nº conforme evento (1351115), nos termos do art. 35, da Resolução TSE nº 21.538
/2003, decorreu o prazo sem nenhuma manifestação.
O Chefe de Cartório prestou as informações sobre a duplicidade (evento1361178).
É o relatório. Decido.
No caso em tela, a eleitora já possuía a inscrição eleitoral nº 032964602798 da 29ª ZE/TO,
realizada em 05/03/2014, sendo que já votou com este titulo eleitoral, quando registrou um novo
alistamento em em 13/04/2020 no Atendimento Online - Título Net sob a inscrição nº
042180752798, para esta 1ª ZE/TO. Ocorre que, tal duplicidade não foi identificada, visto que não
houve crítica quando da realização do procedimento pelo fato de o eleitor não ter informado o
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houve crítica quando da realização do procedimento pelo fato de o eleitor não ter informado o
número de inscrição eleitoral ou, por falha do servidor responsável pela análise dos dados do
eleitor que não se atentou a existência da inscrição da 29ª ZE ao executar o procedimento no
sistema.
Diante de tal situação, como não é permitido pela legislação em vigor duas inscrições para o
mesmo eleitor, as mesmas não foram submetidas a processamento pelo TSE e agrupadas e não
foi identificada duplicidade. Contudo, do exame dos registros infere-se tratar-se de uma só pessoa,
em razão da similitude dos dados pessoais de individualização.
O Art. 40 da Resolução nº 21.538/03, disciplina a regra para regularização dos casos de
Coincidências de inscrições eleitorais em nome de um mesmo eleitor nos seguintes termos:
"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:
(...)
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;" (grifei)
A Resolução TSE n. 21.538/2003, no seu artigo 37, VI, determina que a cada eleitor corresponde
somente uma inscrição válida.
Registre-se ainda que, realizadas as devidas análises e conferências, verifica-se não se tratar de
hipótese de ilícito penal, nos termos do Art. 48 e seguintes.
Assim sendo, a medida a ser tomada é cancelar a inscrição de nº 042180752798 da 1ª ZE/TO e
manter a inscrição de nº 032964602798 da 29ª ZE/TO que está com status cancelada, para
posterior regularização.
Isto posto, em consonância com as razões acima expostas e com base no art. 37 e 41, inciso I, da
Resolução TSE nº 21.538/2003, determino que a inscrição 042180752798, seja cancelada com o
ASE 450, e a inscrição 032964602798, seja mantida como CANCELADA.
Após a atualização do cadastro eleitoral, informe a eleitora que pode regularizar sua inscrição
assim que o cadastro da Justiça Eleitoral for reaberto.
Publique-se. Cumpra-se.
Em não havendo interposição de recursos, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Araguaína/TO, data da assinatura eletrônica.
UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 25/06/2020, às 22:33, 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 1361190 e o código CRC 914109A8.

12ª ZONA ELEITORAL - XAMBIOÁ
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600040-37.2020.6.27.0012
PROCESSO

: 0600040-37.2020.6.27.0012 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (XAMBIOÁ - TO)

RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE XAMBIOÁ TO

INTERESSADO
INTERESSADO

: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
/ARAGUANA-TO
: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL DO
MUNICIPIO DE ARAGUANA TO.
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REQUERENTE : LUCIANO CUNHA DE MOURA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
FÓRUM DA 12ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA A, S/N, ESQ COM RUA MIGUEL DOS SANTOS BARROS - Bairro SETOR LESTE
CEP: 77880000 - Xambioá - TO
TELEFONE: (63) 3473-1131 / (63) 3229-9812
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600040-37.2020.6.27.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE
XAMBIOÁ TO
REQUERENTE: LUCIANO CUNHA DE MOURA
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL DO
MUNICIPIO DE ARAGUANA TO., COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL
CRISTAO - PSC/ARAGUANA-TO
Sentença nº 33 / 2020 - PRES/12ª ZE
Trata-se da DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA constatada após o processamento das relações de
filiados no sistema da Justiça Eleitoral (Sistema FILIA), ocasião em que foi detectada a dupla
filiação de LUCIANO CUNHA DE MOURA, inscrição eleitoral nº 0363.0775.2704 (certidão de
filiação partidária ID. 1729860), juntos aos partidos políticos PATRIOTA e PSC de Araguanã,
ambas ocorridas na data de 04/04/2020.
Em certidão cartorária, consta que foi buscado o contanto telefônico com o interessado, o qual
manifestou o interesse em restabelecer sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC) de AraguanãTO. Este também formalizou seu parecer intempestivamente por meio de declaração e ficha de
filiação ao PSC-TO juntadas no evento de ID. 1747281. Adicionalmente nenhuma das agremiações
partidárias se manifestaram-se sobre os registros duplicados de filiações partidárias dentro do
prazo de 18/05/2020.
Vistas ao MPE, este pugnou por restabelecer a filiação LUCIANO CUNHA DE MOURA perante o
PSC de Araguanã nos termos do artigo 12 da Resolução 23.117/2009.
Decido.
Ocorrendo duplicidade de filiação, prevalecerá a mais recente, ex vi do art. 22, Parágrafo Único, da
Lei 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/19, art. 22. Entretanto, no caso em tela,
dada a ocorrência de dupla filiação em mesma data, adota-se o rito do art. 23, da mesma
resolução.
Cabe ressaltar que conforme o art. 24, § 5º da supracitadas resolução e diante da restrições de
locomoção determinadas por causa da pandemia do COVID-19, fica dispensada, em caráter
excepcional, a comunicação ao órgão partidário municipal ou de quem o represente.
Desta forma, o cartório em diligência intimou o interessado para optar sobre qual dos partidos teria
interesse em restabelecer sua filiação. LUCIANO CUNHA DE MOURA manifestou o interesse em
restabelecer sua filiação ao Partido Social Cristão de Araguanã-TO.
Ante o exposto, DETERMINO:
I - DEFIRO o requerimento e RESTABELEÇO a filiação de LUCIANO CUNHA DE MOURA com
data de 04/04/2020 ao Partido Social Cristão e, por consequência, CANCELO a filiação ao
PATRIOTA de mesma data, com fundamento no art. 22, Parágrafo Único, da Lei 9.096/95.

II - Intime-se o Partido PATRIOTA de Araguanã/TO para que proceda à exclusão do nome de
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II - Intime-se o Partido PATRIOTA de Araguanã/TO para que proceda à exclusão do nome de
LUCIANO CUNHA DE MOURA, com data de filiação de 04/04/2020 e/ou data de cadastro da
filiação de 10/03/2016, da sua relação de filiados para que surtam todos os efeitos legais
decorrentes desta decisão.
III - Cientifique-se o MPE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após arquive-se com as cautelas de praxe.
Xambioá, 22 de junho de 2020.
José Eustáquio de Melo Júnior
Juiz Eleitoral da 12ª ZE/TO

19ª ZONA ELEITORAL - NATIVIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-33.2020.6.27.0019
PROCESSO

: 0600013-33.2020.6.27.0019 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ALMAS - TO)

RELATOR

: 019ª ZONA ELEITORAL DE NATIVIDADE TO

REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: DIRETORIO MUNCIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO NO TOCANTINS-ALMAS
: DHIEGO RICARDO SCHUCH (5408/TO)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
019ª ZONA ELEITORAL DE NATIVIDADE TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-33.2020.6.27.0019 / 019ª ZONA
ELEITORAL DE NATIVIDADE TO
REQUERENTE: DIRETORIO MUNCIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO NO TOCANTINS-ALMAS
Advogado do(a) REQUERENTE: DHIEGO RICARDO SCHUCH - TO5408
EDITAL
A todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que, nos termos do artigo 44, I,
alínea "e", da RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 c/c art. 32, § 4º, da
Lei 9.096/1995, que a agremiação partidária, abaixo relacionada, apresentou declaração de
ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019:
PARTIDO
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BARSILEIRO

PRESIDENTE/ TESOUREIRO
JOSÉ GONÇALVES JUNIOR/ MAURO
MOREIRA DA NOBREGA

CIDADE

ALMAS

NÚMERO DO
PROCESSO
060001333.2020.6.27.0019

Nos termos do artigo 44, inciso I da resolução supracitada, no prazo de 03 (três) dias a contar da
publicação deste Edital, poderá qualquer interessado apresentar reclamação ou denúncia de
irregularidade, diante da declaração de ausência de movimentação de recurso financeiro, em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou bens estimáveis em dinheiro no período em aferição.
E, para que não se alegue desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será publicado no
DJE, na forma da lei.
Natividade, 29 de junho de 2020.
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Natividade, 29 de junho de 2020.
Lindo Johnson F. da Ponte
Analista Judiciário/Chefe de Cartório
Ato Ordinatório nº 06/2012

21ª ZONA ELEITORAL - AUGUSTINÓPOLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600019-34.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600019-34.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CARRASCO
BONITO - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-34.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDISON FERNANDES DE DEUS - TO2959-B
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: CARRASCO BONITO/TO exercício financeiro 2015
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600020-19.2020.6.27.0021
: 0600020-19.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CARRASCO
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: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-19.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDISON FERNANDES DE DEUS - TO2959-B
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: CARRASCO BONITO/TO exercício financeiro 2016
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600021-04.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600021-04.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CARRASCO
BONITO - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
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JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-04.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDISON FERNANDES DE DEUS - TO2959-B
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: CARRASCO BONITO/TO exercício financeiro 2017
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600024-56.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR

: 0600024-56.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(AUGUSTINÓPOLIS - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
RESPONSÁVEL : MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
ADVOGADO
REQUERENTE
ADVOGADO

: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)
: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-56.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
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/
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RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO exercício financeiro 2016
Interessado: DEMOCRATAS - DEM
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600024-56.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR

: 0600024-56.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(AUGUSTINÓPOLIS - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
RESPONSÁVEL : MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
ADVOGADO
REQUERENTE
ADVOGADO

: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)
: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-56.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
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/
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representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO exercício financeiro 2016
Interessado: DEMOCRATAS - DEM
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600025-41.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600025-41.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(AUGUSTINÓPOLIS - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

RESPONSÁVEL : MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
ADVOGADO

: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-41.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação 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/
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no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO exercício financeiro 2017
Interessado: DEMOCRATAS- DEM
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600025-41.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR

: 0600025-41.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(AUGUSTINÓPOLIS - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO

RESPONSÁVEL : MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
ADVOGADO
REQUERENTE
ADVOGADO

: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)
: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-41.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO exercício financeiro 2017
Interessado: DEMOCRATAS- DEM
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
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/
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Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-26.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR

: 0600026-26.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(AUGUSTINÓPOLIS - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO

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

: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

RESPONSÁVEL : MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
ADVOGADO

: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-26.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO - exercício financeiro 2018
Interessado: DEMOCRATAS - DEM
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-26.2020.6.27.0021

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/
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-26.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600026-26.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(AUGUSTINÓPOLIS - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
RESPONSÁVEL : MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
ADVOGADO

: PUBLIO BORGES ALVES (2365/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-26.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS DO MUNICIPIO DE PRAIA
NORTE - TO.
RESPONSÁVEL: MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PUBLIO BORGES ALVES - TO2365
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO - exercício financeiro 2018
Interessado: DEMOCRATAS - DEM
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600029-78.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR

: 0600029-78.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PRAIA
NORTE - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

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/
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REQUERENTE BRASILEIRO - PMDB DE PRAIA NORTE-TO.
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: NATANAEL GALVAO LUZ (5384/TO)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-78.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB DE PRAIA NORTE-TO.
Advogado do(a) REQUERENTE: NATANAEL GALVAO LUZ - TO5384
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO exercício financeiro 2016
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600030-63.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: 0600030-63.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PRAIA
NORTE - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB DE PRAIA NORTE-TO.
: NATANAEL GALVAO LUZ (5384/TO)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600030-63.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
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/
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600030-63.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB DE PRAIA NORTE-TO.
Advogado do(a) REQUERENTE: NATANAEL GALVAO LUZ - TO5384
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: PRAIA NORTE/TO exercício financeiro 2017
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600022-86.2020.6.27.0021
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600022-86.2020.6.27.0021 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CARRASCO
BONITO - TO)
: 021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS
: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
021ª ZONA ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600022-86.2020.6.27.0021 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE AUGUSTINÓPOLIS TO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO/TO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDISON FERNANDES DE DEUS - TO2959-B
EDITAL
O MM Juiz Eleitoral titular da 21ª zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRETO), Dr Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas atribuições legais, neste ato
representado pelo servidor que abaixo subscreve com espeque na Portaria n.° 002/2015 (juízo
eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
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/
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eleitoral da 21ª zona/TRE-TO) publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do
Tocantins - DJE/TRE-TO, n.° 071/2015, de 28 de abril de 2015 TORNA PÚBLICA, a todos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto do art. 45, I, da
Resolução/TSE n.° 23.546/2017, a Prestação de Contas ( Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira) do partido político abaixo descrito, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
1- Município: CARRASCO BONITO/TO exercício financeiro 2018
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª zona, Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE,
Analista Judiciária do Cartório Eleitoral, preparei e conferi.
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE
Analista Judiciária da 21ª zona/TRE-TO

23ª ZONA ELEITORAL - PEDRO AFONSO
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600011-51.2020.6.27.0023
PROCESSO

: 0600011-51.2020.6.27.0023 PETIÇÃO CÍVEL (RIO SONO - TO)

RELATOR

: 023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO

RESPONSÁVEL : COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

REQUERENTE

: JOAO COELHO NETO

REQUERENTE

: NEUTON MARTINS RODRIGUES

JUSTIÇA ELEITORAL
023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO
EDITAL
(PRAZO: 3 DIAS)
De ordem do MM. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz desta da 23ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a todos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 45 da Resolução do TSE
23.546/2017, observado o art. 65 da mesma Resolução, com o nome do todo órgão partidário e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos nos exercícios financeiros de 2017 pertencentes a 23ª Zona Eleitoral, facultado a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação
de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Pedido de Regularização de Prestação de Contas nº 0600011-51.2020.6.27.0023 - Exercício 2017
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - RIO SONO/TO
Presidente: JOÃO COELHO NETO
Tesoureiro: NEUTON MARTINS RODRIGUES

Dado e passado no Cartório desta 23ª Zona Eleitoral, Pedro Afonso/TO, aos vinte e seis dias do
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/
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Dado e passado no Cartório desta 23ª Zona Eleitoral, Pedro Afonso/TO, aos vinte e seis dias do
mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marcele Pires Dresch, Analista Judiciária, preparei,
conferi e assinei.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600098-07.2020.6.27.0023
PROCESSO
RELATOR

: 0600098-07.2020.6.27.0023 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (TUPIRAMA TO)
: 023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO

REQUERENTE : ZULEIDE ALVES DA SILVA
FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

REQUERENTE : SEBASTIAO DE LIMA OLIVEIRA
REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO

: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)

JUSTIÇA ELEITORAL
023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO
EDITAL
De ordem do MM. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz desta da 23ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a todos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução do TSE
23.604/2019, observado o art. 65 da mesma Resolução, com o nome do todo órgão partidário e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos nos exercícios financeiros de 2019 pertencentes a 23ª Zona Eleitoral, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação
de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Prestação de Contas nº 0600098-07.2020.6.27.0023 - Exercício 2019
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEITO - TUPIRAMA/TO
Presidente: SEBASTIÃO DE LIMA OLIVEIRA
Tesoureiro: ZULEIDE ALVES DA SILVA
Dado e passado no Cartório desta 23ª Zona Eleitoral, Pedro Afonso/TO, aos dezoito dias do mês
de março do ano de dois mil e vinte. Eu, Marcele Pires Dresch, Analista Judiciária, preparei, conferi
e assinei.

RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL(12557) Nº 060003312.2020.6.27.0023
PROCESSO
RELATOR

: 0600033-12.2020.6.27.0023 RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO
ELEITORAL (TUPIRAMA - TO)
: 023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO

RECORRENTE : ALINE NEVES LIMA
ADVOGADO

: LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA (8870/TO)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
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/
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JUSTIÇA ELEITORAL
023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO
RECURSO/IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL nº 0600033-12.2020.6.27.0023
RECORRENTE: ALINE NEVES LIMA
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA - TO8870
Juiz(a): Dr(a). MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
Trata-se de recurso de impugnação ao indeferimento de transferência eleitoral interposto por
ALINE NEVES LIMA.
Tendo em vista a impossibilidade do sistema de encaminhar os autos ao Tribunal Regional
Eleitoral e a informação de que o despacho foi encaminhado para conhecimento da Corregedoria
Regional Eleitoral determino o arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Pedro Afonso, 24 de junho de 2020.
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600012-36.2020.6.27.0023
PROCESSO
RELATOR

: 0600012-36.2020.6.27.0023 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (RIO SONO TO)
: 023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO

REQUERENTE : COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: EDISON FERNANDES DE DEUS (2959-B/TO)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE TOCANTINS

JUSTIÇA ELEITORAL
023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO
EDITAL (REPUBLICAÇÃO- RETIFICADO)
De ordem do MM. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz desta da 23ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a todos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução do TSE
23.604/2019, observado o art. 65 da mesma Resolução, com o nome do todo órgão partidário e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos nos exercícios financeiros de 2019 pertencentes a 23ª Zona Eleitoral, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação
de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Prestação de Contas nº 0600012-36.2020.6.27.0023 - Exercício 2019
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - RIO SONO/TO
Presidente: JOÃO COELHO NETO
Tesoureiro: NEUTON MARTINS RODRIGUES
Dado e passado no Cartório desta 23ª Zona Eleitoral, Pedro Afonso/TO, aos três dias do mês de
abril do ano de dois mil e vinte. Eu, Marcele Pires Dresch, Analista Judiciária, preparei, conferi e
assinei.

31ª ZONA ELEITORAL - ARAPOEMA
DECISÕES

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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DECISÕES
PROCESSO

: 0013343-69.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: KIVIA CAROLINY MEDERIOS GONÇALVES

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DBR2002732450

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
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
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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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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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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
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
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/
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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
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.

EDITAIS
EDITAL Nº 9 - PRES/31ª ZE
DUPLICIDADE DETECTADA PELO BATIMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.
O Exmo. Sr. Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz titular da 31ª Zona Eleitoral - Arapoema
/TO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos que virem este edital, ou dele tiverem conhecimento, a comunicação de
DUPLICIDADE nº 1DTO2002736100, verificada em batimento realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a qual ficará à disposição dos interessados pelo prazo de 3(três) dias, nos termos do art.
35 da resolução 21.538/2003:
DUPLICIDADE: 1DTO2002736100
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042244652704 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0051 DATA DOMICÍLIO: 24/04/2020
ELEITOR(A): KIVIA CAROLINY MEDERIOS GONÇALVES
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 05/10/2002 UF NASCIMENTO: GO
MÃE: POLONIA APARECIDA DIAS MEDEIROS GONÇALVES
PAI: EDIVALDO GONÇALVES
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042244742798 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0031 DATA DOMICÍLIO: 24/04/2020
ELEITOR(A): KIVIA CAROLINY MEDEIROS GONÇALVES
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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ELEITOR(A): KIVIA CAROLINY MEDEIROS GONÇALVES
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 05/10/2002 UF NASCIMENTO: GO
MÃE: POLONIA APARECIDA DIAS MEDEIROS
PAI: EDIVALDO GONÇALVES
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM Juiz Eleitoral expedir o presente
edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral. Eu, JARDIEL DA SILVA ARAÚJO, Analista Judiciário, matrícula nº 30925941,
digitei.
Em 23 de junho de 2020.
JARDIEL DA SILVA ARAUJO
Chefe de Cartório
Documento assinado eletronicamente em 26/06/2020, às 20:19, 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 1360147 e o código CRC 80A39EAF.

EDITAIS
EDITAL Nº 15 - PRES/31ª ZE
DUPLICIDADE DETECTADA PELO BATIMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.
O Exmo. Sr. Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz titular da 31ª Zona Eleitoral - Arapoema
/TO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos que virem este edital, ou dele tiverem conhecimento, a comunicação de
DUPLICIDADE nº 1DBR2002735813, verificada em batimento realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a qual ficará à disposição dos interessados pelo prazo de 3(três) dias, nos termos do art.
35 da resolução 21.538/2003:
DUPLICIDADE: 1DBR2002735813
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 082572431376 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: PA ZONA: 024 SEÇÃO: 0288 DATA DOMICÍLIO: 17/04/2020
ELEITOR(A): DANIELA CARVALHO TEIXEIRA
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 14/04/2002 UF NASCIMENTO: PA
MÃE: RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO
PAI: HILTON SANTOS TEIXEIRA
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042245392771 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0050 DATA DOMICÍLIO: 06/05/2020
ELEITOR(A): DANIELA CARVALHO TEIXEIRA
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 14/04/2002 UF NASCIMENTO: PA
MÃE: RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO
PAI: HILTON SANTOS TEIXEIRA
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM Juiz Eleitoral expedir o presente
edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral. Eu, JARDIEL DA SILVA ARAÚJO, Analista Judiciário, matrícula nº 30925941,
digitei.
Em 25 de junho de 2020.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 26/06/2020, às 13:46, 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 1361565 e o código CRC E9582699.

EDITAIS
EDITAL Nº 17 - PRES/31ª ZE
DUPLICIDADE DETECTADA PELO BATIMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.
O Exmo. Sr. Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz titular da 31ª Zona Eleitoral - Arapoema
/TO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos que virem este edital, ou dele tiverem conhecimento, a comunicação de
DUPLICIDADE: 1DTO2002735725, verificada em batimento realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a qual ficará à disposição dos interessados pelo prazo de 3(três) dias, nos termos do art.
35 da resolução 21.538/2003:
1DTO2002735725
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 059143151104 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 015 SEÇÃO: 0029 DATA DOMICÍLIO: 03/05/2006
ELEITOR(A): WANDERSON GOMES DINIZ
GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO: 06/01/1988 UF NASCIMENTO: TO
MÃE: IVONETE GOMES DINIZ
PAI: PEDRO EVANGELISTA DINIZ
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042244912798 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0008 DATA DOMICÍLIO: 06/05/2020
ELEITOR(A): WANDERSON GOMES DINIZ
GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO: 06/01/1988 UF NASCIMENTO: TO
MÃE: IVONETE GOMES DINIZ
PAI: PEDRO EVANGELISTA DINIZ
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM Juiz Eleitoral expedir o presente
edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral. Eu, JARDIEL DA SILVA ARAÚJO, Analista Judiciário, matrícula nº 30925941,
digitei.
Em 25 de junho de 2020.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 26/06/2020, às 13:46, 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 1361579 e o código CRC E016D0FD.

EDITAIS
EDITAL Nº 19 - PRES/31ª ZE
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/
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EDITAL Nº 19 - PRES/31ª ZE
DUPLICIDADE DETECTADA PELO BATIMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.
O Exmo. Sr. Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz titular da 31ª Zona Eleitoral - Arapoema
/TO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos que virem este edital, ou dele tiverem conhecimento, a comunicação de
DUPLICIDADE: 1DTO2002735760, verificada em batimento realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a qual ficará à disposição dos interessados pelo prazo de 3(três) dias, nos termos do art.
35 da resolução 21.538/2003:
DUPLICIDADE: 1DTO2002735760
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 040108102747 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 029 SEÇÃO: 0378 DATA DOMICÍLIO: 11/03/2014
ELEITOR(A): LUANA APARECIDA JUSTINO
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 05/12/1995 UF NASCIMENTO: PA
MÃE: MARLENE APARECIDA JUSTINO
PAI: NÃO CONSTA
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042244982763 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0044 DATA DOMICÍLIO: 05/05/2020
ELEITOR(A): LUANA APARECIDA JUSTINO
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 05/12/1995 UF NASCIMENTO: PA
MÃE: MARLENE APARECIDA JUSTINO
PAI: NAO CONSTA
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM Juiz Eleitoral expedir o presente
edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral. Eu, JARDIEL DA SILVA ARAÚJO, Analista Judiciário, matrícula nº 30925941,
digitei.
Em 25 de junho de 2020.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 26/06/2020, às 13:46, 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 1361590 e o código CRC 92E18610.

DECISÕES
PROCESSO

: 0013457-08.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: LUANA APARECIDA JUSTINO

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DTO2002735760

Decisão nº 3629 / 2020 - PRES/31ª ZE
Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 4 de junho de 2020, envolvendo inscrições 0401 0810 2747 (LIBERADA) e 0422 4498

2763 (NÃO LIBERADA), pertencentes ao eleitor LUANA APARECIDA JUSTINO , ambas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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2763 (NÃO LIBERADA), pertencentes ao eleitor LUANA APARECIDA JUSTINO , ambas
processadas nesta 31ª Zona Eleitoral, consoante comunicação expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (evento nº 1361586).
O Cartório Eleitoral anexou ao feito o espelho de consulta ao sistema ELO e o formulário de
Requerimento de Alistamento On Line, eventos 1361587 e 1361588, respectivamente, os quais
comprovam que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à mesma pessoa.
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
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
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. 115

Palmas, terça-feira, 30 de junho de 2020

52

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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (DJE/TRE-TO). Documento assinado digitalmente
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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.
Da análise dos documento apresentados, conclui-se que a requerente já possuía inscrição eleitoral
regular na circunscrição de Palmas/TO, 29ª Zona Eleitoral do Tocantins, processada em 4/5/2012,
conforme espelho juntado ao evento nº 1361587, quando tentou realizar nova operação de
ALISTAMENTO, através do canal de atendimento on line estabelecido por meio Provimento TRE
/TO nº 3, de 1º de abril de 2020, fato que passou despercebido por ocasião da análise realizada
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. 115

Palmas, terça-feira, 30 de junho de 2020

54

/TO nº 3, de 1º de abril de 2020, fato que passou despercebido por ocasião da análise realizada
pelo Cartório Eleitoral, o que resultou na geração de uma nova inscrição eleitoral para o mesmo
eleitor
À luz do que foi apresentado, entendo ter havido mero erro de procedimento, razão pela qual 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 4498 2763, efetuada contrariamente às
instruções em vigor e a manutenção da REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0401 0810 2747 , 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 26/06/2020, às 13:46, 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 1361592 e o código CRC E2909AFB.

DECISÕES
PROCESSO

: 0013456-23.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: WANDERSON GOMES DINIZ

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DTO2002735725

Decisão nº 3627 / 2020 - PRES/31ª ZE
Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 4 de junho de 2020, envolvendo inscrições 0591 4315 1104 (LIBERADA) e 0422 4491
2798 (NÃO LIBERADA), pertencentes ao eleitor WANDERSON GOMES DINIZ, ambas
processadas nesta 31ª Zona Eleitoral, consoante comunicação expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (evento nº 1361575).
O Cartório Eleitoral anexou ao feito o espelho de consulta ao sistema ELO e o formulário de
Requerimento de Alistamento On Line, eventos 1361576 e 1361577, respectivamente, os quais
comprovam que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à mesma pessoa.
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;
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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
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
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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
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
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§ 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 o requerente já possuía inscrição eleitoral
regular na circunscrição de Formoso do Araguaia, integrante da 15ª Zona Eleitoral do Tocantins,
processada em 14/6/2004, conforme espelho juntado ao evento nº 1361576, quando tentou
realizar nova operação de ALISTAMENTO, através do canal de atendimento on line estabelecido
por meio Provimento TRE/TO nº 3, de 1º de abril de 2020, fato que passou despercebido por
ocasião da análise realizada pelo Cartório Eleitoral, o que resultou na geração de uma nova
inscrição eleitoral para o mesmo eleitor
À luz do que foi apresentado, entendo ter havido mero erro de procedimento, razão pela qual 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 4491 2798, efetuada contrariamente às
instruções em vigor e a manutenção da REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0591 4315 1104, 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 26/06/2020, às 13:46, 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 1361581 e o código CRC 02750762.
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DECISÕES
PROCESSO

: 0013455-38.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: DANIELA CARVALHO TEIXEIRA

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DBR2002735813

Decisão nº 3625 / 2020 - PRES/31ª ZE
Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 4 de junho de 2020, envolvendo inscrições 0825 7243 1376 (LIBERADA) e 0422 4539
2771 (NÃO LIBERADA), pertencentes à eleitora DANIELA CARVALHO TEIXEIRA, ambas
processadas nesta 31ª Zona Eleitoral, consoante comunicação expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (evento nº 1361560).
O Cartório Eleitoral anexou ao feito o espelho de consulta ao sistema ELO e o formulário de
Requerimento de Alistamento On Line constantes dos eventos 1361561 e 1361562,
respectivamente, os quais comprovam que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à
mesma pessoa.
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
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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
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.
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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
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
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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 já possuía inscrição eleitoral
regular na circunscrição de Xinguara/PA, integrante da 24ª Zona Eleitoral do Pará, processada em
27/5/2020, conforme espelho juntado ao evento nº 1361561 e, talvez por desconhecer o
deferimento da referida inscrição, tentou realizar nova 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, fato que passou despercebido por ocasião da análise realizada pelo Cartório
Eleitoral, o que resultou na geração de uma nova inscrição eleitoral para o mesmo eleitor.
À luz do que foi apresentado, entendo ter havido mero erro de procedimento, razão pela qual 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 4539 2771, efetuada contrariamente às
instruções em vigor e a manutenção da REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0825 7243 1376, 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 26/06/2020, às 13:46, 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 1361568 e o código CRC BA7FFC6E.

DECISÕES
PROCESSO

: 0013452-83.2020.6.27.8031

INTERESSADO

: JOSÉ MARIA CARDOSO DE ABREU

ASSUNTO

: COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE - 1DTO2002732591

Decisão nº 3623 / 2020 - PRES/31ª ZE
Trata-se de duplicidade detectada mediante BATIMENTO realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 8 de junho de 2020, envolvendo inscrições 0357 9385 2763 (LIBERADA) e 0422 4557
2755 (NÃO LIBERADA), pertencentes à eleitora JOSÉ MARIA CARDOSO DE ABREU, ambas
processadas nesta 31ª Zona Eleitoral, consoante comunicação expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (evento nº 1361536).
O Cartório Eleitoral anexou ao feito o espelho de consulta ao sistema ELO constante do evento
1361546 e o formulário de Requerimento de Alistamento On Line, evento nº 1361548, os quais
comprovam que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem à mesma pessoa.
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
[...]
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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 o requerente já possuía inscrição
eleitoral, processada em 30/5/2002, conforme espelho juntado ao evento nº 1361546 e, ao tentar
realizar uma operação de REVISÃO eleitoral através do canal de atendimento on line estabelecido
por meio Provimento TRE/TO nº 3, de 1º de abril de 2020, por erro no preenchimento do formulário
respectivo acabou selecionando a operação ALISTAMENTO, que resultou na geração de uma
nova inscrição eleitoral para o mesmo eleitor.
À luz do que foi apresentado, entendo ter havido mero erro de procedimento, razão pela qual 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 0357 9385 2763, efetuada contrariamente às
instruções em vigor e a manutenção da REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0422 4557 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
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Documento assinado eletronicamente em 26/06/2020, às 13:46, 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 1361552 e o código CRC 9051E4FA.

EDITAIS
EDITAL Nº 13 - PRES/31ª ZE
DUPLICIDADE DETECTADA PELO BATIMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.
O Exmo. Sr. Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz titular da 31ª Zona Eleitoral - Arapoema
/TO, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos que virem este edital, ou dele tiverem conhecimento, a comunicação de
DUPLICIDADE nº 1DTO2002732591, verificada em batimento realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a qual ficará à disposição dos interessados pelo prazo de 3(três) dias, nos termos do art.
35 da resolução 21.538/2003:
DUPLICIDADE: 1DTO2002732591
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 035793852763 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0019 DATA DOMICÍLIO: 06/03/2017
ELEITOR(A): JOSÉ MARIA CARDOSO DE ABREU
GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO: 27/11/1985 UF NASCIMENTO: MA
MÃE: CORINA CARDOSO DE ABREU
PAI: ANTONIO CARDOSO DE MACEDO
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042245572755 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0029 DATA DOMICÍLIO: 05/05/2020
ELEITOR(A): JOSE MARIA CARDOSO DE ABREU
GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO: 27/11/1985 UF NASCIMENTO: MA
MÃE: CORINA CARDOSO DE ABREU
PAI: ANTONIO CARDOSO DE MACEDO
DUPLICIDADE: 1DBR2002735813
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 082572431376 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: PA ZONA: 024 SEÇÃO: 0288 DATA DOMICÍLIO: 17/04/2020
ELEITOR(A): DANIELA CARVALHO TEIXEIRA
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 14/04/2002 UF NASCIMENTO: PA
MÃE: RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO
PAI: HILTON SANTOS TEIXEIRA
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042245392771 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0050 DATA DOMICÍLIO: 06/05/2020
ELEITOR(A): DANIELA CARVALHO TEIXEIRA
GÊNERO: FEMININO DATA NASCIMENTO: 14/04/2002 UF NASCIMENTO: PA
MÃE: RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO
PAI: HILTON SANTOS TEIXEIRA
1DTO2002735725
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 059143151104 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
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INSCRIÇÃO Nº: 059143151104 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70
UF: TO ZONA: 015 SEÇÃO: 0029 DATA DOMICÍLIO: 03/05/2006
ELEITOR(A): WANDERSON GOMES DINIZ
GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO: 06/01/1988 UF NASCIMENTO: TO
MÃE: IVONETE GOMES DINIZ
PAI: PEDRO EVANGELISTA DINIZ
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 042244912798 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71
UF: TO ZONA: 031 SEÇÃO: 0008 DATA DOMICÍLIO: 06/05/2020
ELEITOR(A): WANDERSON GOMES DINIZ
GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO: 06/01/1988 UF NASCIMENTO: TO
MÃE: IVONETE GOMES DINIZ
PAI: PEDRO EVANGELISTA DINIZ
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM Juiz Eleitoral expedir o presente
edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral. Eu, JARDIEL DA SILVA ARAÚJO, Analista Judiciário, matrícula nº 30925941,
digitei.
Em 25 de junho de 2020.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz Eleitoral
Documento assinado eletronicamente em 26/06/2020, às 13:46, 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 1361550 e o código CRC 212A0520.
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