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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
 

Atos da Presidência 
 
Editais 
 

AVISOS DE INTIMAÇÃO 
REPRESENTAÇÃO Nº 149-18.2012.6.18.0017 
CLASSE 42 
ORIGEM: Miguel Alves - PI (17 Zona Eleitoral) 
RELATOR: Des. José Ribamar Oliveira 
ASSUNTO: representação - recurso- eleições 2012 - propaganda 
eleitoral - conduta vedada a emissora de rádio / televisão na 
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programação normal - aplicação de multa - procedência - pedido de 
reforma de decisão 
AGRAVANTE: Coligação " União e Renovação" (PSD, PSDB, DEM, 
PMN, PR, PRP, PTC, PV, PT DO B e PHS), por seu representante 
ADVOGADOS: Waldemar Martinho Carvalho de Meneses 
Fernandes, Bruno Barbosa Silva e Outros 
AGRAVADO: Radio Digital FM, no município de Miguel Alves/PI, Por 
seu representante 
ADVOGADO: Welson de Almeida Oliveira Sousa, Daniel Carvalho 
Oliveira e Outros 
FINALIDADE: intimar a parte agravada 
“À Secretaria Judiciária para os fins do art. 279, do Código Eleitoral 
c/c o art. 544 do Código de Processo Civil, inclusive intimando-se a 
parte agravada para contrarrazoar o recurso especial inadmitido. 
Teresina, 28 de novembro de 2012. 
Des. José Ribamar Oliveira, Presidente do TRE/PI – em exercício” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 04 de Dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária –TRE/PI 
 
 
  

Atos dos Relatores 
 
Editais 
 

AVISOS DE INTIMAÇÃO 
RECURSO ELEITORAL Nº 153-17.2012.6.18.0062, CLASSE 30. 
ORIGEM : Sussuapara - Piauí (062ª Zona Eleitoral - Picos). 
RELATOR: Valter Alencar Rebelo. 
ASSUNTO: recurso eleitoral - alistamento eleitoral - transferência de 
domicílio eleitoral - indeferimento - pedido de reforma de decisão. 
Recorrente(s): ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO. 
Advogado(s): Edvardo Antonio da Rocha. 
Recorrente(s): JOANA MARIA DE CARVALHO. 
Advogado(s): Edvardo Antonio da Rocha. 
FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES DA DECISÃO A SEGUIR 
TRANSCRITA:  
“Vistos, etc. 
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Francisco de 
Carvalho e Joana Maria de Carvalho contra decisão do Juízo 
Eleitoral da 62.ª Zona, que indeferiu pedido de transferência de 
domicilio eleitoral com fundamento legal no art. 18, §5º da Res. nº 
21.538/2003. 
Os recorrentes alegam que residiram no município de Sussuapara/PI 
nos últimos 08 (oito) anos anteriores ao requerimento e por isso 
cumprem o requisito exigido no inciso III do parágrafo 1º do art. 55 
do Código Eleitoral c/c inciso II do art. 18 da Resolução nº 
21.538/2003. 
Alegam ainda que são civilmente casados entre si e que para 
conseguirem as transferências de domicilio eleitoral, apresentaram 
no cartório cópia de contrato de compra e venda de terreno 
localizado no povoado de Santa Luzia, município de Sussuapara/PI, 
juntando ainda copia da fatura de energia elétrica datada de 
março/2012. 
No recurso, acostaram ainda, cópias de cupons fiscais das Lojas 
São Pedro e do Armazém Paraíba dos anos 2005, 2011 e 2012 em 
nome da recorrente, Joana Maria de Carvalho que apresentam o 
endereço residencial do casal no povoado de Santa Luzia, município 
de Sussuapara/PI.  
À fl. 37, o MM. Juiz proferiu despacho mantendo, na íntegra, a 
decisão vergastada, cujos fundamentos bem resistem às razões 
apresentadas e determinou a remessa dos autos a este Tribunal 
Regional Eleitoral. 
O Procurador Regional Eleitoral, por sua vez, às fls. 42, opinou pelo 
conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão do 
Juiz Eleitoral da 62.ª Zona/PI que indeferiu a transferência dos 
eleitores Antônio Francisco de Carvalho e Joana Maria de Carvalho. 
É o que havia a relatar. 
Decido. 

Compulsando os autos verifico que o procurador da parte recorrente 
deixou de assinar o recurso. 
Conforme entendimento do ilustre Min. Feélix Fischer: "(...) É 
assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que inexiste o 
recurso apócrifo, assim considerado aquele cujas razões recursais 
não contenham a assinatura do advogado, ainda que esta esteja 
presente no requerimento de interposição do recurso. Além disso, 
não é admitida a abertura de oportunidade para a correção de 
referido vício". 
Sobre o tema, assim têm decidido no Egrégio Tribunal Superior 
Eleitoral 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. AUSÊNCIA DE 
ASSINATURA DO ADVOGADO NAS RAZÕES RECURSAIS. 
RECURSO INEXISTENTE. NÃO-PROVIMENTO. 
1. É inexistente o recurso apócrifo, assim considerado aquele cujas 
razões recursais não contenham a assinatura do advogado, mesmo 
que esta esteja presente no requerimento de interposição do 
recurso, não sendo, ainda, admitida a abertura de oportunidade para 
a correção de referido vício. (TSE, AAG 6.323/MG, Rel. Min. Gerardo 
Grossi, DJ de 29.8.2007; STJ, Edcl no AgRg no AG 1007385/SP, 4ª 
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 17.11.2008; STJ, 
AgRg no EResp 613.386/MG, Corte Especial, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, DJE de 23.6.2008; STF, RE - AgR 463.569/PB, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 5.6.2008; STF, AI - ED 
684.455/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 
30.4.2008). (grifo ausente no original) 
2. Agravo regimental não provido. 
Do exposto, diante da ausência de assinatura no recurso, julgo 
antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem resolução de mérito, 
com fulcro nos artigos 52, §1º, do RITRE/PI e art. 267, IV, do CPC. 
Intimações necessárias.  
Teresina, 30 de novembro de 2012. 
VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO, Juiz Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 3 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária –TRE/PI 
 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 163-52.2012.6.18.0065 – CLASSE 30. 
Origem : Francisco Santos – PI (065ª Zona Eleitoral). 
Relator : Juiz Valter Alencar Rebelo. 
Assunto : RECURSO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - 
REVISÃO ELEITORAL – INDEFERIMENTO - PEDIDO DE 
REFORMA DE DECISÃO. 
Recorrente: MARIA RAFISA RAMOS. 
Advogados: Carlayd Cortez Silva e Antonio de Sousa Macedo Júnior. 
Recorrido: JUIZO ELEITORAL DA 65ª ZONA. 
Finalidade : INTIMAR A RECORRENTE DA DECISÃO A 
SEGUIR TRANSCRITA: 
“Vistos, etc. 
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Rafisa Ramos 
contra decisão do Juízo Eleitoral da 65.ª Zona, que indeferiu o seu 
pedido de revisão de domicilio eleitoral para a 65º Circunscrição 
Eleitoral. 
O Recorrente alega que todas as exigências e requisitos judiciais e 
legais foram apresentados pelo eleitor/recorrente e comprovam os 
vínculos residencial, naturalidade, familiar, afetivo, econômico e 
profissional com o município de Francisco Santos(PI). 
Preliminarmente, aduz nulidade da sentença por falta de 
fundamentação e vulneração a regra constitucional, pois proferida 
sem fundamentação, sem relatório e sem registrar as principais 
ocorrências havidas no desenrolar do processo. 
À fl. 36, o MM. Juiz proferiu despacho mantendo, na íntegra, a 
decisão vergastada, cujos fundamentos bem resistem às razões 
apresentadas e determinou a remessa dos autos a este Tribunal 
Regional Eleitoral. 
O Procurador Regional Eleitoral, por sua vez, às fls. 31/34, opinou 
pelo conhecimento e provimento do recurso. 
À fl. 38, este Relator determinou a intimação da parte recorrente para 
regularizar a representação. Todavia, segundo a Certidão da 
Secretaria Judiciária de fl. 41, a parte deixou transcorrer o prazo in 
albis. 
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Novamente, à fl. 43 dos autos, determinei a intimação da recorrente 
para regularizar a representação, sem qualquer manifestação desta 
(certidão à fl. 45)  
É o que havia a relatar. 
Decido. 
Compulsando os autos verifico que, de fato, a parte recorrente 
acostou aos autos a procuração irregular. 
Para que as partes possam estar em juízo elas deverão ser 
representadas por advogados legalmente habilitados, salvo nos 
casos de atuação em causa própria, conforme inteligência do art. 36 
do CPC. 
De outro ponto, sem instrumento de mandato, o advogado não será 
permitido a procurar em juízo.  
Segundo o art. 13, do CPC, a falta ou deficiência do instrumento de 
mandato constitui vício sanável, incumbindo ao juiz determinar prazo 
razoável para a parte remediá-lo.  
Da análise dos autos, percebe-se, que na fl. 39, há despacho deste 
MM Juiz Relator determinando a intimação da parte recorrente para 
regularizar a representação, no prazo de 48h. Em face da inércia da 
parte (Certidão à fl. 41), foi proferido novo despacho determinando a 
intimação da recorrente para tal fim (fl. 43 e 46). Mais uma vez, a 
recorrente não se manifestou (Certidão à fl.45 e 48). 
Assim, a ausência de procuração acarreta o não conhecimento do 
pedido formulado por procurador não habilitado nos autos. 
Sobre o tema, assim têm decidido este Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí: 
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. 
VICE-PREFEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ART. 37, PARÁGRAFO 
ÚNICO, CPC. RECURSO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. 
REJEITADA. PROVIMENTO. 
O Apelo foi transmitido via e-mail por problemas técnicos no fac-
símile da Zona Eleitoral, naquela oportunidade. Equipara-se a 
hipótese à transmissão de dados tipo fac-símile, tendo sido 
devidamente cumpridas as exigências dos art. 2º e 4º da Lei nº 
9.800/99. Preliminar de Intempestividade rejeitada. 
Quanto ao art. 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o 
Colendo TSE já se posicionou no sentido de empregá-lo nos casos 
de incapacidade postulatória, que não é a hipótese dos autos. 
Diante do art. 13, do Código de Processo Civil, há de se concluir que 
a falta ou deficiência do instrumento de mandato constitui vício 
sanável, incumbindo ao juiz determinar prazo razoável para a parte 
remediá-lo. (grifo nosso) 
Recurso provido. 
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 5419002, Acórdão nº 
5419002 de 16/11/2010, Relator(a) MANOEL DE SOUSA 
DOURADO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 
226, Data 24/11/2010, Página 4 ) 
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NÃO 
CONHECIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO 
E DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO 
ALUDIDO PEDIDO. PLEITO FORMULADO POR ADVOGADO NÃO 
H ABILITADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. 
Para que os advogados possam atuar em juízo, representando as 
partes, é necessária a apresentação de procuração outorgando-lhes 
poderes para tanto, de modo a comprovar a legítima outorga de 
poderes. Assim, a ausência de procuração acarreta o não 
conhecimento do pedido formulado por procurador não habilitado 
nos autos. (grifo nosso) 
Não provimento do Agravo Regimental. 
(Recurso Contra Expedição de Diploma nº 25, Acórdão nº 25 de 
18/01/2010, Relator(a) VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES 
REBÊLO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 015, 
Data 18/01/2010, Página 03 ) 
Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela visando à 
anulação de convenção partidária. Alegação de haver o partido 
obstaculizado a participação dos filiados. Ausência de provas. 
Improcedência da ação. Recurso. Pedido de nulidade da sentença a 
fim de que seja aberto prazo para produção de provas. 
Ausente a capacidade postulatória de dois dos recorrentes, não se 
deve conhecer do recurso em relação a eles. (grifo nosso) 
É requisito imprescindível para a interposição de ação a indicação 
pelo autor das provas com que pretende demonstrar a verdade dos 
fatos alegados. 

Se na exordial não foi requerida a produção de provas, presume-se 
que o autor optou por não produzi-las, considerando suficientes 
aquelas que vieram instruindo a peça inicial. 
Sentença mantida. 
(RECURSO ORDINARIO nº 2783, Acórdão nº 2783 de 10/08/2004, 
Relator(a) HAROLDO OLIVEIRA REHEM, Publicação: DJE - Diário 
de Justiça do Estado do Piauí, Volume 5279, Data 20/10/2004, 
Página 13 ) 
Do exposto, diante da ausência de representação da parte autora, 
julgo antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem resolução de 
mérito, com fulcro nos artigos 52, §1º, do RITRE/PI e art. 267, IV, do 
CPC. 
Intimações necessárias.  
Teresina, 30 de novembro de 2012. 
VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO, Juiz Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 3 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária - TRE/PI 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 166-07.2012.6.18.0065 – CLASSE 30. 
Origem : Francisco Santos – PI (065ª Zona Eleitoral). 
Relator : Juiz Valter Alencar Rebelo. 
Assunto : RECURSO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - 
REVISÃO ELEITORAL – INDEFERIMENTO - PEDIDO DE 
REFORMA DE DECISÃO. 
Recorrente: JOÃO MARLOS DA ROCHA. 
Advogados: Carlayd Cortez Silva e Antonio de Sousa Macedo Júnior. 
Recorrido: JUIZO ELEITORAL DA 65ª ZONA. 
Finalidade : INTIMAR O RECORRENTE DA DECISÃO A 
SEGUIR  TRANSCRITA: 
“Vistos, etc. 
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Marlos da Rocha 
contra decisão do Juízo Eleitoral da 65.ª Zona, que indeferiu o 
pedido de revisão de domicilio eleitoral para a 65ª Circunscrição 
Eleitoral. 
O Recorrente alega que todas as exigências e requisitos judiciais e 
legais foram apresentados pelo eleitor/recorrente e comprovam os 
vínculos residencial, naturalidade, familiar, afetivo, econômico e 
profissional com o município de Francisco Santos(PI). 
Preliminarmente, aduz nulidade da sentença por falta de 
fundamentação e vulneração a regra constitucional, pois proferida 
sem fundamentação, sem relatório e sem registrar as principais 
ocorrências havidas no desenrolar do processo. 
À fl. 31, o MM. Juiz proferiu despacho mantendo, na íntegra, a 
decisão vergastada, cujos fundamentos bem resistem às razões 
apresentadas e determinou a remessa dos autos a este Tribunal 
Regional Eleitoral. 
O Procurador Regional Eleitoral, por sua vez, às fls. 36/38, opinou 
pelo conhecimento e provimento do recurso. 
À fl. 40, este Relator determinou a intimação da parte recorrente para 
regularizar a representação. Todavia, segundo a Certidão da 
Secretaria Judiciária de fl. 42, a parte deixou transcorrer o prazo in 
albis. 
Novamente, à fl. 43 dos autos, determinei a intimação da recorrente 
para regularizar a representação, sem qualquer manifestação desta 
(certidão à fl. 45)  
É o que havia a relatar. 
Decido. 
Compulsando os autos verifico que, de fato, a parte recorrente 
deixou de acostar aos autos a procuração regular para figurar no 
pólo ativo do presente recurso. 
Para que as partes possam estar em juízo elas deverão ser 
representadas por advogados legalmente habilitados, salvo nos 
casos de atuação em causa própria, conforme inteligência do art. 36 
do CPC. 
De outro ponto, sem instrumento de mandato, o advogado não será 
permitido a procurar em juízo.  
Segundo o art. 13, do CPC, a falta ou deficiência do instrumento de 
mandato constitui vício sanável, incumbindo ao juiz determinar prazo 
razoável para a parte remediá-lo.  
Da análise dos autos, percebe-se, que na fl. 40, há despacho deste 
MM Juiz Relator determinando a intimação da parte recorrente para 
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regularizar a representação, no prazo de 48h. Em face da inércia da 
parte (Certidão à fl. 42), foi proferido novo despacho determinando a 
intimação da recorrente para tal fim. Mais uma vez, a recorrente não 
se manifestou (certidão à fl. 45). 
Assim, a ausência de procuração acarreta o não conhecimento do 
pedido formulado por procurador não habilitado nos autos. 
Sobre o tema, assim têm decidido este Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí: 
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. 
VICE-PREFEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ART. 37, PARÁGRAFO 
ÚNICO, CPC. RECURSO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. 
REJEITADA. PROVIMENTO. 
O Apelo foi transmitido via e-mail por problemas técnicos no fac-
símile da Zona Eleitoral, naquela oportunidade. Equipara-se a 
hipótese à transmissão de dados tipo fac-símile, tendo sido 
devidamente cumpridas as exigências dos art. 2º e 4º da Lei nº 
9.800/99. Preliminar de Intempestividade rejeitada. 
Quanto ao art. 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o 
Colendo TSE já se posicionou no sentido de empregá-lo nos casos 
de incapacidade postulatória, que não é a hipótese dos autos. 
Diante do art. 13, do Código de Processo Civil, há de se concluir que 
a falta ou deficiência do instrumento de mandato constitui vício 
sanável, incumbindo ao juiz determinar prazo razoável para a parte 
remediá-lo. (grifo nosso) 
Recurso provido. 
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 5419002, Acórdão nº 
5419002 de 16/11/2010, Relator(a) MANOEL DE SOUSA 
DOURADO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 
226, Data 24/11/2010, Página 4 ) 
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NÃO 
CONHECIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO 
E DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO 
ALUDIDO PEDIDO. PL EITO FORMULADO POR ADVOGADO NÃO 
HABILITADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. 
Para que os advogados possam atuar em juízo, representando as 
partes, é necessária a apresentação de procuração outorgando-lhes 
poderes para tanto, de modo a comprovar a legítima outorga de 
poderes. Assim, a ausência de procuração acarreta o não 
conhecimento do pedido formulado por procurador não habilitado 
nos autos. (grifo nosso) 
Não provimento do Agravo Regimental. 
(Recurso Contra Expedição de Diploma nº 25, Acórdão nº 25 de 
18/01/2010, Relator(a) VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES 
REBÊLO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 015, 
Data 18/01/2010, Página 03 ) 
Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela visando à 
anulação de convenção partidária. Alegação de haver o partido 
obstaculizado a participação dos filiados. Ausência de provas. 
Improcedência da ação. Recurso. Pedido de nulidade da sentença a 
fim de que seja aberto prazo para produção de provas. 
Ausente a capacidade postulatória de dois dos recorrentes, não se 
deve conhecer do recurso em relação a eles. (grifo nosso) 
É requisito imprescindível para a interposição de ação a indicação 
pelo autor das provas com que pretende demonstrar a verdade dos 
fatos alegados. 
Se na exordial não foi requerida a produção de provas, presume-se 
que o autor optou por não produzi-las, considerando suficientes 
aquelas que vieram instruindo a peça inicial. 
Sentença mantida. 
(RECURSO ORDINARIO nº 2783, Acórdão nº 2783 de 10/08/2004, 
Relator(a) HAROLDO OLIVEIRA REHEM, Publicação: DJE - Diário 
de Justiça do Estado do Piauí, Volume 5279, Data 20/10/2004, 
Página 13 ) 
Do exposto, diante da deficiência da representação da parte autora, 
julgo antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem resolução de 
mérito, com fulcro nos artigos 52, §1º, do RITRE/PI e art. 267, IV, do 
CPC. 
Intimações necessárias.  
Teresina, 30 de novembro de 2012. 
VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO, Juiz Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 3 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária - TRE/PI 

PETIÇÃO Nº 705-08.2011.6.18.0000 
CLASSE 24 
ORIGEM : Domingos Mourão / PI (12ª Zona Eleitoral) 
RELATOR: Des. José Ribamar Oliveira 
ASSUNTO: petição - infidelidade partidária - desfiliação sem justa 
causa - vereador - pedido de decretação de perda de cargo eletivo 
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral, por seu Representante 
REQUERIDO: Antonio Sampaio de Araújo, Vereador de Domingos 
Mourão/PI 
ADVOGADOS : Rodrigo Melo Mesquita, Diego Alencar da Silveira e 
Outros 
REQUERIDO: Partido dos Trabalhadores - PT, Diretório Regional no 
Piauí, por seu representante 
ADVOGADOS: Diego Alencar da Silveira, Rodrigo Melo Mesquita e 
Outros 
FINALIDADE: intimar as partes requeridas 
“Vistos em despacho, 
Intimem-se (...) os Requeridos a fim de que, querendo, apresentem 
alegações finais por escrito, no prazo comum de 48 (quarenta e oito) 
horas, consoante disposto no art. 7º, parágrafo único, da Resolução 
TSE nº 22.610/2007. 
Cumpra-se. 
Teresina (PI), 23 de novembro de 2012. 
Des. SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS, Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 04 de Dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária –TRE/PI 
 
 
RECURSO   ELEITORAL  Nº  12-16.2012.6.18.0056   
CLASSE  30 
Origem : Simões - Piauí - 056ª Zona Eleitoral. 
Relator:  João Gabriel Furtado Baptista 
Assunto: recurso eleitoral - eleições 2012 - alistamento eleitoral - 
transferência de domicílio eleitoral - procedência parcial da 
impugnação - pedido de reforma de decisão. 
Recorrentes: ANDRE FELIPE SILVA COSTA e Outros 23. (vinte e 
três). 
Advogado(s): Raquel Modesto Barros, Luiz Augusto Barros Júnior. 
Recorrido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, Diretório 
Municipal de Simões/PI, por seu representante legal. 
Advogado(s): Franklin Wilker de Carvalho e Silva 
Finalidade:  intimar a parte Recorrente do despacho a seguir 
transcrito:  
“Vistos em despacho. 
Da análise dos autos, observo que os recorridos André Felipe Silva 
Costa, Jasciano Rodrigues de Oliveira, Nailton Eli Silva Costa são 
menores de 18 anos e, portanto, relativamente incapaz para os atos 
da vida civil, necessitando para postular em juízo estarem assistidos 
por um de seus pais ou responsável legal (CPC, art. 8º e CC, art. 
1.634 e 1.690), tendo em vista não haver notícia nos autos da 
ocorrência de emancipação. 
Esclareço que, na esteira do que dispõe o art. 13 do CPC, verificada 
a incapacidade processual, deve o magistrado suspender o 
processo, marcando prazo razoável para que seja sanado o defeito. 
Assim, declaro suspenso o presente feito e determino a intimação 
das partes, na pessoa de seu advogado, para que regularize, no 
prazo de 15 (quinze) dias, o vício de representação constatado. 
Cumpra-se. 
Teresina/PI, 3 de dezembro de 2012. 
João Gabriel Furtado Baptista, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral/PI” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 4 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER,  Secretária Judiciária - TRE 
 
AÇÃO PENAL Nº 126 – CLASSE  4 (51504-26.2009.6.18.0000). 
Origem        : Cocal – Piauí (053ª Zona Eleitoral). 
Relator :  Valter Alencar Rebelo. 
Assunto   : AÇÃO PENAL – PREFEITO - DENÚNCIA - CRIME 
ELEITORAL - ARTS. 299, 350 E 353, CE - PEDIDO DE 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  
Denunciante: MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL, MPE, pelo 
Procurador Regional Eleitoral no Piauí.  



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 5 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

Denunciado(s): FERNANDO SALES DE SOUSA FILHO, Prefeito de 
Cocal/PI. 
Advogado(s): Raimundo de Araújo Silva Junior. 
Finalidade : INTIMAR A PARTE DENUNCIADA DA DECISÃO A 
SEGUIR TRANSCRITA: 
“Vistos, etc. 
Em face do despacho de fl. 684, o Ministério Público Eleitoral 
formulou pedido no sentido de que fosse adotado o rito da Lei nº 
8.038/90 na tramitação do presente processo, salvo no tocante à 
realização do interrogatório do réu, que deve ocorrer ao final da 
instrução (fls. 691/692). 
De fato, verifico que assiste razão ao peticionante. É que nos 
processos de competência originária dos Tribunais, o rito a ser 
seguido deve ser o adotado na Lei nº 8.038/90, a teor do que dispõe 
o Regimento Interno do TRE/PI: 
"Art. 87 - Nas ações penais de competência originária do Tribunal 
serão observadas as disposições da Lei nº 8.038/90, na forma do 
disposto pela Lei nº 8.658/93, e aplicável, no que couber, a Lei nº 
9.099/95 e a Lei nº 10.259/2001."  
Com efeito, seguindo o entendimento adotado pelo STF, o 
interrogatório do réu, previsto no art. 400 do CPP, deve ser o último 
ato da instrução processual a ser adotado nos processos de 
competência originária dos tribunais. Assim, todo o restante do iter 
processual deve seguir o rito previsto na Lei nº 8.038/90, 
excepcionando-se, como dito, apenas o interrogatório do réu. 
Ademais, a decisão proferida por este TRE/PI nos autos do HC nº 
9166, de minha relatoria, e que foi citada no despacho ora 
questionado, tratou sobre conflito de normas (eleitoral e processual 
penal) em processo de competência do Juízo Eleitoral, o que não é o 
caso dos autos.  
Diante do exposto, reconsidero a decisão proferida à fl. 684 e chamo 
o feito à ordem para que seja intimado o defensor do denunciado, 
para apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do 
disposto no art. 8º, da Lei nº 8.038/90.  
Teresina, 28 de novembro de 2012. 
Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, Juiz Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 4 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária - TRE/PI 
 
AÇÃO PENAL Nº 50-70.2010.6.18.0000, CLASSE 4 
ORIGEM : Piripiri -PI (11ª Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
ASSUNTO: ação penal - prefeito - vice-prefeito - representante de 
coligação - propaganda eleitoral irregular - art. 40 da lei nº 9.504/97 e 
47 da Res/TSE 22.718/2008 - pedido de instauração de processo-
crime - declínio de competência - art. 84 c/c 78, III, ambos do CPP 
DENUNCIANTE: Ministério Publico Eleitoral, pelo Procurador 
Regional Eleitoral do Piauí 
DENUNCIADO: Luiz Cavalcante e Menezes, candidato a prefeito de 
Piripiri-PI 
ADVOGADOS: Juarez Chaves de Azevedo Junior e Gustavo Lage 
Fortes 
DENUNCIADO: Eutrópio Leite Monteiro Alves, candidato a vice-
prefeito de Piripiri-PI 
ADVOGADOS: Juarez Chaves de Azevedo Junior DENUNCIADO: 
Eugênio Leite Monteiro Alves, representante da Coligação "Por Amor 
a Piripiri" (PDT - PT - PSB - PRB - PSC - PMN - PV - PC do B e 
PTC) 
ADVOGADO: Juarez Chaves de Azevedo Junior  
FINALIDADE: intimar as partes 
“DESPACHO 
Considerando a Certidão expedida pela Secretaria Judiciária à fl. 
423, certificando que decorreu o prazo em 12/11/12, sem que o 
advogado dos denunciados apresentasse os memoriais acerca de 
possível ocorrência de prescrição penal, dou prosseguimento ao 
curso do processo e designo nova audiência de instrução e 
julgamento, a ser realizada no Edifício-Sede deste Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí (Sala de Audiências), no dia 10/12/2012, às 16h, 
para fins de apreciação de proposta de suspensão condicional do 
processo formulada pelo Ministério Público Eleitoral, e caso não haja 
acordo, em homenagem ao princípio da celeridade, se proceda à 
tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas 
arroladas pela acusação e pela defesa (as quais deverão ser 
trazidas pelas partes, independentemente de intimação), nesta 

ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como 
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 
interrogando-se, em seguida, o acusado, nos termos do art. 400 do 
CPP. 
Teresina, 27 de novembro de 2012. 
Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, Juiz Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 4 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária –TRE/PI 
 
 
AÇÃO PENAL Nº 50-70.2010.6.18.0000, CLASSE 4 
ORIGEM : Piripiri -PI (11ª Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
ASSUNTO: ação penal - prefeito - vice-prefeito - representante de 
coligação - propaganda eleitoral irregular - art. 40 da lei nº 9.504/97 e 
47 da Res/TSE 22.718/2008 - pedido de instauração de processo-
crime - declínio de competência - art. 84 c/c 78, III, ambos do CPP 
DENUNCIANTE: Ministério Publico Eleitoral, pelo Procurador 
Regional Eleitoral do Piauí 
DENUNCIADO: Luiz Cavalcante e Menezes, candidato a prefeito de 
Piripiri-PI 
ADVOGADOS: Juarez Chaves de Azevedo Junior e Gustavo Lage 
Fortes 
DENUNCIADO: Eutrópio Leite Monteiro Alves, candidato a vice-
prefeito de Piripiri-PI 
ADVOGADOS: Juarez Chaves de Azevedo Junior DENUNCIADO: 
Eugênio Leite Monteiro Alves, representante da Coligação "Por Amor 
a Piripiri" (PDT - PT - PSB - PRB - PSC - PMN - PV - PC do B e 
PTC) 
ADVOGADO: Juarez Chaves de Azevedo Junior  
FINALIDADE: intimar as partes 
“DESPACHO 
À Secretaria Judiciária para intimar os acusados Eutrópio Leite 
Monteiro Alves e Eugênio Leite Monteiro Alves a fim de que estes 
apresentem, até a data da audiência designada no despacho de fl. 
424 (10/12/2012), o instrumento procuratório outorgando poderes ao 
advogado Juarez Chaves de Azevedo Júnior para representá-los em 
juízo, conforme ficou assentado no termo de audiência de fl. 419.  
Teresina, 04 de dezembro de 2012.  
Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, Juiz Relator” 
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO PIAUÍ, em Teresina, 4 de dezembro de 2012. 
HEDIANE LIMA XAVIER, Secretária Judiciária –TRE/PI 
  

Acórdãos e Resoluções 
 
Acórdãos 
 

RESUMO DE ACÓRDÃOS N° 159/2012 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 
SEÇÃO DE ACÓRDÃOS E RESOLUÇÕES 
RESUMOS DE ACÓRDÃOS 
 
PROCESSO  Nº 262-68.2012.6.18.0082 - CLASSE 30 
RECURSO ELEITORAL. ORIGEM: TANQUE DO PIAUÍ-PI (82ª 
ZONA ELEITORAL - VÁRZEA GRANDE). RESUMO: RECURSO 
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 - ALISTAMENTO ELEITORAL - 
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL - IMPUGNAÇÃO - 
IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Partido Comunista do Brasil - PC do B, Diretório 
Municipal do município de Tanque do Piauí-PI, por seu representante 
legal 
Advogados: Drs. Marcos André Lima Ramos, Carla Danielle Lima 
Ramos e outros 
Recorrida: Daniela Fernanda Soares Maciel Silva 
Advogados: Drs. Erika Araújo Rocha, Igor Martins Ferreira de 
Carvalho e outros 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
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EMENTA: Recurso. Requerimento de Transferência Eleitoral. Pedido 
Deferido. Preliminar de Razões Recursais sem Relação com a 
Sentença Recorrida. Rejeição. Não Comprovação de Vínculo com a 
Urbe Pretendida. Sentença Reformada. Recurso Conhecido e 
Provido. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial exarado à 
fl. 64 dos autos, conhecer e dar provimento ao presente recurso, 
para reformar a decisão de primeira instância que deferiu o pedido 
de transferência da eleitora DANIELA FERNANDA SOARES 
MACIEL SILVA. 
PROCESSO Nº 263-53.2012.6.18.0082 - CLASSE 30 
RECURSO ELEITORAL. ORIGEM: TANQUE DO PIAUÍ-PI (82ª 
ZONA ELEITORAL - VÁRZEA GRANDE). RESUMO: RECURSO 
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 - ALISTAMENTO ELEITORAL - 
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL - IMPUGNAÇÃO - 
IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Partido Comunista do Brasil - PC do B, por seu Diretório 
Municipal de Tanque do Piauí/PI 
Advogados: Drs. Marcos André Lima Ramos, Carla Danielle Lima 
Ramos e outros 
Recorrido: Roberval Moreira da Cruz Pereira 
Advogados: Drs. Erika Araújo Rocha, Igor Martins Ferreira de 
Carvalho e outros 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
EMENTA: Recurso. Requerimento de Transferência Eleitoral. Pedido 
Deferido. Preliminar de Razões Recursais sem Relação com a 
Sentença Recorrida. Rejeição. Não Comprovação de Vínculo com a 
Urbe Pretendida. Sentença Reformada. Recurso Conhecido e 
Provido. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial exarado à 
fl. 72 dos autos, conhecer e dar provimento ao presente recurso, 
para reformar a decisão de primeira instância que deferiu o pedido 
de transferência do eleitor ROBERVAL MOREIRA DA CRUZ 
PEREIRA. 
PROCESSO Nº 238-40.2012.6.18.0082 - CLASSE 30 
RECURSO ELEITORAL. ORIGEM: TANQUE DO PIAUÍ-PI (82ª 
ZONA ELEITORAL - VÁRZEA GRANDE). RESUMO: RECURSO 
ELEITORAL - ELEIÇOES 2012 - ALISTAMENTO ELEITORAL - 
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL - IMPUGNAÇÃO - 
IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Partido Comunista do Brasil - PC do B, por seu Diretório 
Municipal de Tanque do Piauí/PI 
Advogados: Drs. Marcos André Lima Ramos, Carla Danielle Lima 
Ramos e outros 
Recorrida: Rosélia Araújo Henrique dos Santos 
Advogados: Drs. Erika Araújo Rocha, Igor Martins Ferreira de 
Carvalho e outros 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
EMENTA: Recurso. Requerimento de transferência eleitoral. Pedido 
deferido. Preliminar de razões recursais sem relação com a sentença 
recorrida. Rejeição. Não comprovação de vínculo com a urbe 
pretendida. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial exarado à 
fl. 76 dos autos, conhecer e dar provimento ao presente recurso, 
para reformar a decisão de primeira instância que deferiu o pedido 
de transferência da eleitora ROSÉLIA ARAÚJO HENRIQUE DOS 
SANTOS. 
PROCESSO  Nº 233-07.2012.6.18.0021 - CLASSE 42 
REPRESENTAÇÃO. ORIGEM: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI (21ª 
ZONA ELEITORAL - PIRACURUCA). RESUMO: 
REPRESENTAÇÃO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - PARTIDO 
POLÍTICO - PROPAGANDA ELEITORAL - OUTDOORS - 
PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE 
REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: José Lincoln de Sousa Meneses, candidato a prefeito de 
São João da Fronteira/PI 
Advogados: Drs. Gilberto de Melo Escórcio e Rafael de Brito Melo 
Escórcio 
Recorrida: Coligação "COM DEUS E O POVO VENCEMOS DE 
NOVO" (PSD, PMDB, PTB, PT), por seu representante 
Advogado: Dr. Waldemar Martinho Carvalho de Meneses Fernandes 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 

EMENTA: RECURSO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 
2012. PROPAGANDA ELEITORAL - OUTDOORS - PROCEDÊNCIA 
- APLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.93, IX, DA CF/88. 
ACOLHIMENTO. 
– È nula, por violação ao art.93, IX, da CF/88, a sentença destituída 
de fundamentação. 
– Preliminar acolhida para declarar nula a sentença e determinar o 
retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova 
decisão, agora com a observância do previsto no art.93, IX, da CF/88 
e no art. 458 do Código de Processo Civil. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 72/74-v dos autos, acolher a preliminar de nulidade da 
sentença por ausência de fundamentação, com consequente retorno 
dos autos à primeira instância para prolação de nova decisão, 
devendo ser observado o disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 
458 do Código de Processo Civil. 
PROCESSO Nº 114-36.2012.6.18.0089 - CLASSE 42 
REPRESENTAÇÃO. ORIGEM: IPIRANGA DO PIAUÍ-PI (89ª ZONA 
ELEITORAL). RESUMO: REPRESENTAÇÃO - RECURSO - 
ELEIÇÕES 2012 - PROPAGANDA ELEITORAL - PINTURA EM 
MURO - PROPAGANDA IRREGULAR - PROCEDÊNCIA - 
APLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrentes: Coligação "FRENTE POPULAR DO BEM", por seu 
representante; José Santo Rêgo, candidato a Prefeito no município 
de Ipiranga do Piauí/PI, e Francisco Elvis Vieira Ramos, candidato a 
Vice-Prefeito no município de Ipiranga do Piauí/PI 
Advogados: Drs. Carlayd Cortez Silva e Maurício Macedo de Moura 
Recorridos: Coligação "IPIRANGA OS TEUS FILHOS SÃO HEROIS 
E SÃO GIGANTES", por seu representante; Thiago Tenório Rufino 
Rego, candidato a Prefeito no município de Ipiranga do Piauí, e 
Henrique Daniel de Moura Leal, candidato a Vice-Prefeito no 
município de Ipiranga do Piauí/PI 
Advogadas: Dras. Clarissa Maria Castelo Branco Castro e Maria 
Francineide da Silva Fontes 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
EMENTA: Recurso. Representação. Eleições 2012. Propaganda 
eleitoral. Pintura em Muro. Propaganda irregular. Procedência. 
Aplicação de Multa. Pedido de Reforma da Decisão. Preliminar de 
Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. Pintura em Muro que Excede o 
Limite de 4 m². Efeito Outdoor. A Cor do Fundo Integra a Pintura 
para Fins de Aferição de sua Dimensão. Sentença Mantida. Recurso 
Conhecido e Improvido. 
– Os candidatos são partes legítimas na presente representação, a 
teor do que dispõe o art. 38 da Lei nº 9.504/97. Preliminar rejeitada. 
– A cor de fundo da pintura integra a publicidade para fins de 
aferição de sua dimensão e, constatando-se que a mesma supera 
4m², impõe-se a aplicação de sanção. 
– Recurso conhecido e improvido. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 80/83 dos autos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva 
dos candidatos José Santo Rêgo e Francisco Elvis Vieira Ramos aos 
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, no Município de 
Ipiranga do Piauí/PI para, no mérito, conhecer e negar provimento ao 
presente recurso, para manter a sentença de 1º Grau que condenou 
cada um dos recorrentes como incursos na pena de multa no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por restar configurada a 
irregularidade da questionada propaganda. 
PROCESSO Nº 43-86.2008.6.18.0020 - CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: JOÃO COSTA-PI (20ª ZONA 
ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ). RESUMO: RECURSO EM 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2008 - CANDIDATA A 
PREFEITA - CONTAS DESAPROVADAS - PEDIDO DE REFORMA 
DE DECISÃO 
Recorrente: Isabel Coelho de Oliveira, candidata a prefeita de João 
Costa-PI 
Advogados: Drs. Willian Guimarães Santos de Carvalho, Luís Soares 
de Amorim e outro 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 20ª Zona 
Relator: Dr. Sandro Helano Soares Santiago 
EMENTA: Recurso. Prestação de Contas. Candidato. Eleições de 
2008. Desaprovação em primeiro grau. Presença de impropriedade 
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que não compromete a regularidade da prestação de contas. 
Aprovação com ressalvas. Provimento. 
– Aprova-se prestação de contas quando há apenas impropriedade 
que não compromete sua regularidade. 
– Recurso a que se dá provimento. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 110/111-v dos autos, conhecer e dar provimento ao presente 
recurso, no sentido de aprovar com ressalvas a prestação de contas 
de ISABEL COELHO DE OLIVEIRA, candidata ao cargo de prefeito 
de João Costa/PI, ante a presença de impropriedade que não 
compromete sua regularidade. 
RESUMO 159 
 

RESUMO DE ACÓRDÃOS N° 160/2012 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 
SEÇÃO DE ACÓRDÃOS E RESOLUÇÕES 
RESUMOS DE ACÓRDÃOS 
 
PROCESSO  Nº 635-88.2011.6.18.0000 - CLASSE 24 
PETIÇÃO. ORIGEM: JOSÉ DE FREITAS-PI (24ª ZONA 
ELEITORAL). RESUMO: PETIÇÃO - INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - 
DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA - VEREADOR - PEDIDO DE 
DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO E POSSE DE 
1º SUPLENTE 
Requerente: Aroldo César da Cunha, 1º suplente de vereador na 
cidade de José de Freitas 
Advogados: Drs. Rodrigo Melo Mesquita, Edson Vieira Araújo e 
outros 
Requerido: José Araújo Chaves Neto, vereador do município de José 
de Freitas 
Advogados: Drs. Willian Guimarães Santos de Carvalho, Luis Soares 
de Amorim e outros 
Requerido: Partido Socialista Brasileiro - PSB, Diretório Municipal de 
José de Freitas 
Advogados: Drs. Willian Guimarães Santos de Carvalho, Luis Soares 
de Amorim e outros 
Relator: Des. José Ribamar Oliveira 
EMENTA: PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO 
ELETIVO. VEREADOR. DESFILIAÇÃO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. 
PEDIDO EXTEMPORÂNEO. 1.º SUPLENTE. FALTA DE 
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução nº 22.610 do TSE, aquele 
que tenha interesse jurídico somente poderá pleitear a decretação de 
perda de mandato eletivo após o transcurso do prazo concedido ao 
partido político. 
Tendo em conta o ajuizamento da ação em data anterior ao final do 
prazo pertencente ao partido político envolvido, ausente o interesse 
de agir do 1.º suplente ao cargo de vereador. 
Extinção do feito sem resolução do mérito.  
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal,  à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 306/309 dos autos, acolher a preliminar de ausência de 
interesse de agir, em face da extemporaneidade do pedido, 
extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 
VI, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado.  
PROCESSO Nº 696-46.2011.6.18.0000 - CLASSE 24 
PETIÇÃO. ORIGEM: JOSÉ DE FREITAS-PI (24ª ZONA 
ELEITORAL). RESUMO: PETIÇÃO - INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - 
DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA - VEREADOR - PEDIDO DE 
DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO 
Requerente: Ministério Público Eleitoral, por seu representante 
Requerido: José de Araújo Chaves Neto, vereador de José de 
Freitas-PI 
Advogados: Drs. Willian Guimarães Santos de Carvalho, Luis Soares 
de Amorim e outros 
Requerido: Partido Socialista Brasileiro - PSB, Diretório Regional no 
Piauí, por seu representante 
Advogados: Drs. Andréia de Araújo Silva, Luis Soares de Amorim e 
outros 
Relator: Des. José Ribamar Oliveira  

EMENTA: PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO 
ELETIVO. VEREADOR. DESFILIAÇÃO. AGREMIAÇÃO 
PARTIDÁRIA. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. GRAVE 
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA. 
IMPROCEDÊNCIA. 
Nos termos do art. 1º, § 1º, inciso IV, da Resolução nº 22.610 do 
TSE, constitui justa causa para a desfiliação partidária a grave 
discriminação pessoal sofrida pelo mandatário, não configurando, 
neste caso, infidelidade ao partido político. 
Pedido improcedente. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, 
com fundamento no art. 1° da Resolução do TSE n° 22.610/2007, 
não estando configurada a alegada infidelidade partidária do 
parlamentar JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES NETO. 
PROCESSO Nº 108-08.2012.6.18.0096 - CLASSE 42 
REPRESENTAÇÃO. ORIGEM: CAMPO MAIOR-PI (96ª ZONA 
ELEITORAL). RESUMO: REPRESENTAÇÃO - RECURSO - 
ELEIÇÕES 2012 - PROPAGANDA ELEITORAL - RÁDIO - 
PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DE 
PROGRAMAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Rádio e Televisão do Piauí Ltda - Rádio Meio Norte, por 
seu representante 
Advogados: Drs. Astrogildo Mendes de Assunção Filho e Marcos 
Rangel Santos de Carvalho 
Recorrida: Coligação "DESENVOLVE CAMPO MAIOR", por seu 
representante 
Advogados: Drs. Carlos Eduardo Alves Santos e Hartônio Bandeira 
de Sousa 
Relator: Dr. Sandro Helano Soares Santiago 
EMENTA: Recurso. Representação. Propaganda Eleitoral. Rádio. 
Mensagem de conteúdo eleitoreiro. Veiculação de opinião favorável 
e desfavorável a candidatos. Inobservância do dever de conceder 
tratamento isonômico aos candidatos. Procedência do pedido. 
Improvimento do recurso. 
Caracterizado o descumprimento das vedações insertas no art. 45, 
III e IV, da Lei nº 9.504/07, impõe-se à rádio responsável a 
condenação à multa prevista no art. 45, §2º, da referida norma legal. 
Recurso improvido.  
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 106/111 dos autos, rejeitar as preliminares de inépcia da inicial 
e de ilegitimidade passiva ad causam para, no mérito, conhecer e 
negar provimento ao presente recurso, mantendo-se, em todos os 
seus termos, a decisão do Juízo de primeira instância.  
PROCESSO Nº 4541-08.2010.6.18.0005 - CLASSE 42 
REPRESENTAÇÃO. ORIGEM: OEIRAS-PI (5ª ZONA ELEITORAL). 
RESUMO: RECURSO EM REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 
SUPLEMENTARES DE 2010 - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO 
- IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO 
Recorrentes: Coligação "PARA OEIRAS SEGUIR MUDANDO" (PT, 
PR, PPS, PSB e PC do B), por seu representante; Antônio Portela 
Barbosa Sobrinho, Prefeito de Oeiras-PI, e Marcelo José de Freitas 
Tapety, Vice-Prefeito de Oeiras-PI 
Advogados: Drs. Willian Guimarães Santos de Carvalho, Guilardo 
Cesá Medeiros Graça e outros 
Recorridas: Alekssandra Rocha Angeline Tapety, candidata a 
Prefeita de Oeiras-PI, e Maria de Fátima da Silva Moura, candidata a 
Vice-Prefeita de Oeiras-PI 
Advogados: Drs. Sânia Mary Mendes Mesquita de Sousa Santos, 
José Nataniel Lopes Reis e outros 
Relator: Dr. Sandro Helano Soares Santiago  
EMENTA: RECURSO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. PROVAS INSUBSISTENTES. NÃO 
PROVIMENTO. 
Para a configuração da captação ilícita de sufrágio é necessário que 
haja provas robustas e inconcussas da prática irregular, seja por 
documento ou somente por testemunhas, desde que capazes de 
formar o convencimento do julgador acerca dos fatos. 
No caso dos autos, não há prova robusta e inconteste dos fatos 
alegados, uma vez que os depoimentos prestados pelas 
testemunhas são frágeis para demonstrar as alegações. 
Recurso a que se nega provimento.  
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DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 238/243 dos autos, rejeitar a preliminar de inépcia da inicial 
para, no mérito, conhecer e negar provimento ao presente recurso, 
devendo, em consequência, ser mantida in totum a sentença 
recorrida, por não restar robustamente comprovado nos autos a 
prática do ilícito descrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.  
PROCESSO Nº 78-93.2012.6.18.0056 - CLASSE 30 
RECURSO ELEITORAL. ORIGEM: SIMÕES-PI (56ª ZONA 
ELEITORAL). RESUMO: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 
- ALISTAMENTO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO 
ELEITORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - 
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrentes: Antonia de Jesus Morais, Lana Amária do Vale e outros 
Advogado: Dr. Paulo Vinicius Pereira de Carvalho 
Recorrido: Partido Socialista Brasileiro - PSB, Diretório Municipal de 
Simões-PI, por seu representante legal 
Advogado: Dr. Franklin Wilker de Carvalho e Silva 
Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE 
DOMICÍLIO. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 
DO ART. 8.º, DA LEI N.º 6.996/82. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO 
PROFISSIONAL, PATRIMONIAL OU COMUNITÁRIO COM O 
MUNICÍPIO PRETENDIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 
- Para o deferimento do pedido de transferência eleitoral, faz-se 
necessária a comprovação dos requisitos contidos no art. 8º, da Lei 
6.996/82. 
- A flexibilização do conceito de domicílio eleitoral, de forma a 
alcançar sua configuração mediante a ocorrência de outros vínculos 
com o município desejado, poderá ser estabelecida quando se 
comprova real e legítimo interesse dos eleitores com esse município, 
o que restou parcialmente comprovado nos autos em relação a 
alguns dos recorrentes. 
- Restaram demonstrados os laços familiares e comunitários que 
unem alguns dos eleitores ao município de Simões/PI. 
- Recurso parcialmente provido.  
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
à fl. 210 dos autos, conhecer e dar parcial provimento ao presente 
recurso, para deferir o pedido de transferência de domicílio eleitoral 
de ANTONIA DE JESUS MORAIS, FRANCISCO JOÃO DE 
CARVALHO, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARVALHO, 
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO SILVA e PAULO REGIVALDO 
DE OLIVEIRA DIAS, pois comprovaram vínculo com a localidade, e 
conhecer e negar provimento ao recurso em relação aos eleitores 
LANA AMARIA DO VALE, FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ 
ELDER DA SILVA, MANOEL RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA e 
FRANCISCO TADEU DE ALENCAR. 
PROCESSO Nº 40-55.2012.6.18.0000 – CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: CAMPO MAIOR-PI (7ª ZONA 
ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE 
CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL - ELEIÇÃO 2010 - 
PEDIDO DE APROVAÇÃO 
Requerente: Antonio Willames Barros de Medeiros, candidato a 
Deputado Federal pelo PSOL 
Advogados: Drs. Lucas Gomes de Macedo e Oseas Carvalho de 
Sousa Neto 
Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2010. 
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE 
EMISSÃO DE RECIBOS. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE 
EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADES QUE 
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E CONSISTÊNCIA DAS 
CONTAS. DESAPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.  
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 62/63 dos autos, desaprovar a presente prestação de contas 
apresentada pelo candidato a Deputado Federal ANTONIO 
WILLAMES BARROS DE MEDEIROS nas eleições de 2010. 
PROCESSO Nº 51003-77.2009.6.18.0063 - CLASSE 15 
EXECUÇÃO FISCAL. ORIGEM: TERESINA-PI. RESUMO: 
RECURSO EM EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE VEÍCULOS - 
SUSPENSÃO DO PROCESSO - EMBARGOS REJEITADOS- 
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Júlio Cesar Silva Holanda 
Advogado: Dr. Antônio José Raimundo de Morais 

Recorrida: União - Fazenda Nacional 
Procurador da Fazenda Nacional: Dr. Lourenço Teixeira Menezes 
Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA: RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE 
BENS – PARCELAMENTO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. 
1. Consoante entendimento pacificado no c. STJ, o parcelamento 
tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, 
porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. 
2. Na espécie, inobstante o executado tenha procedido ao 
parcelamento do seu débito, a MM. Juíza Eleitoral determinou a 
manutenção da penhora sobre um veículo e sobre os direitos 
adquiridos de outro veículo dado em garantia de alienação fiduciária. 
3. Manutenção da sentença. 
4. Desprovimento do recurso.   
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 230/233 dos autos, rejeitar as preliminares de incompetência 
da Justiça Eleitoral e de ausência de intimação pessoal do recorrente 
da realização da penhora para, no mérito, conhecer e negar 
provimento ao presente recurso, para manter a decisão de primeiro 
grau, nos termos da fundamentação. 
PROCESSO ELEITORAL Nº 210-53.2012.6.18.0056 - CLASSE 30 
RECURSO. ORIGEM: SIMÕES-PI (56ª ZONA ELEITORAL). 
RESUMO: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 - 
ALISTAMENTO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO 
ELEITORAL - IMPUGNAÇÃO DEFERIDA PARCIALMENTE - 
PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO 
Recorrentes: Francisco Alexandre de Alencar, Felipe Silva de Moura 
e outros 
Advogados: Drs. Luiz Augusto Barros Júnior e Raquel Modesto 
Barros 
Recorrido: Partido Socialista Brasileiro - PSB, Diretório Municipal de 
Simões-PI, por seu representante legal 
Advogado: Dr. Franklin Wilker de Carvalho e Silva 
Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE 
DOMICÍLIO. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 
DO ART. 8.º, DA LEI N.º 6.996/82. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO 
PROFISSIONAL, PATRIMONIAL OU COMUNITÁRIO COM O 
MUNICÍPIO PRETENDIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 
- Para o deferimento do pedido de transferência eleitoral, faz-se 
necessária a comprovação dos requisitos contidos no art. 8º, da Lei 
6.996/82. 
- A flexibilização do conceito de domicílio eleitoral, de forma a 
alcançar sua configuração mediante a ocorrência de outros vínculos 
com o município desejado, poderá ser estabelecida quando se 
comprova real e legítimo interesse dos eleitores com esse município, 
o que restou demonstrado apenas pelos eleitores Luzelania Maria de 
Jesus, Cristiane do Nascimento Carvalho, Maria José Belarmino 
Miranda, José Valdinar dos Santos e Genilda Cordeiro Moura dos 
Santos. Os demais recorrentes não comprovaram qualquer espécie 
de vínculo com a urbe. 
- Recurso parcialmente provido. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância parcial com o parecer ministerial 
exarado às fls. 225/225-v dos autos, conhecer e dar parcial 
provimento ao presente recurso, para deferir o pedido de 
transferência de domicílio eleitoral de LUZELANIA MARIA DE 
JESUS, CRISTIANE DO NASCIMENTO CARVALHO, MARIA JOSÉ 
BELARMINO MIRANDA, JOSÉ VALDINAR DOS SANTOS e 
GENILDA CORDEIRO MOURA DOS SANTOS para o Município de 
Simões/PI, nos termos da fundamentação, e, no que concerne aos 
eleitores FRANCISCO ALEXANDRE DE ALENCAR, FELIPE SILVA 
DE MOURA, JOSÉ NESTOR DA SILVA, ANTONIO JOSÉ DA 
SILVA, ANTONIO EDSON DE AMORIM E SILVA, ARNALDO 
ANDRADE CARVALHO, ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, 
ADJAELSON GOMES DA SILVA, CÍCERA MIKAELLY SOUZA 
MODESTO, ERONILDO DA SILVA, ELIAS PEREIRA DA SILVA e 
FRANCISCO SALES, conhecer e negar provimento ao recurso, para 
manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a transferência 
eleitoral para o município de Simões/PI, nos termos da 
fundamentação. Quanto aos eleitores LINDONEIDE JOSÉ DA SILVA 
e ANA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO, mencionados na 
manifestação ministerial (fls. 215/216), percebe-se que eles não 
constam como recorrentes na presente ação, razão pela qual não 
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haver manifestação a respeito destes eleitores, tendo em vista o 
trânsito em julgado da sentença de primeiro grau para estes. 
PROCESSO Nº 1035 (52418-95.2006.6.18.0000) – CLASSE 7 
AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 1035 (52418-
95.2006.6.18.0000) – CLASSE 7. ORIGEM: TERESINA-PI. 
RESUMO: REPRESENTAÇÃO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO - (ART. 41-A, DA LEI Nº 9.504/97) - PEDIDO DE 
CONDENAÇÃO 
Agravante: Ministério Público Eleitoral, por seu representante 
Agravado: João Vicente de Macêdo Claudino 
Advogados: Drs. José Moacy Leal, Mário Augusto Soeiro Machado e 
outros 
Agravado: João Hilton Fernandes Silva, 1º suplente de senador 
Advogados: Drs. Constância Lino Pereira, Mário Augusto Soeiro 
Machado Filho e outros 
Agravada: Maria de Lourdes Carvalho Rufino, 2º suplente de 
senador 
Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DO 
DESPACHO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA 
PERICIAL NA MÍDIA ACOSTADA AOS AUTOS. PRINCÍPIO DO 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO 
RACIONAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO 
REGIMENTAL.  
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, conhecer e negar provimento ao presente Agravo 
Regimental, devendo, portanto, ser mantido o despacho de fl. 3.347. 
PROCESSO Nº 38-85.2012.6.18.0000 - CLASSE 24  
PETIÇÃO. ORIGEM: SIMÕES-PI (56ª ZONA ELEITORAL). 
RESUMO: PETIÇÃO - INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - 
DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA - VEREADORA - PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E POSSE DA 1ª SUPLENTE - NO 
MÉRITO - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO 
ELETIVO 
Requerente: Francisca Evaldina Carvalho Gomes, 1ª suplente de 
vereador do Município de Simões/PI 
Advogados: Drs. Antonio Tito Pinheiro Castelo Branco, Anastácio 
Araújo Costa Sales Neto e outros 
Requerido: José Aparecido de Moraes, Vereador do Município de 
Simões/PI 
Advogados: Drs. José Norberto Lopes Campelo e Renato Leal 
Catunda Martins 
Requerido: Partido Progressista - PP - Diretório Municipal de 
Simões/PI, por sua representante 
Advogada: Drª. Maryllia Reis Lopes 
Relator: Dr. Jorge da Costa Veloso 
EMENTA: PETIÇÃO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DESFILIAÇÃO 
SEM JUSTA CAUSA. VEREADOR. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE 
PERDA DE CARGO ELETIVO. PRELIMINARES DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ELEITORAL. REJEIÇÃO. ALEGATIVAS DE GRAVE 
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA 
DE JUSTA CAUSA. PERDA DO CARGO ELETIVO. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO.   
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 153/156-v dos autos, rejeitar as preliminares de ilegitimidade 
ativa e de incompetência da Justiça Eleitoral para, no mérito, julgar 
procedente o pedido da requerente, decretando a perda do cargo 
eletivo do Senhor JOSÉ APARECIDO DE MORAES, Vereador de 
Simões/PI, e determinando a comunicação desta decisão ao 
Presidente da Câmara de Vereadores daquele Município para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, dê posse à Senhora FRANCISCA 
EVALDINA CARVALHO GOMES, 1ª Suplente da Coligação 
“SIMÕES COM AMOR, RUMO AO PROGRESSO” (PC do B, PDT, 
PMDB, PPS, PR, PSDB, PSL, PT do B, PTC e PTN). 
 
RESUMO 160 
  
 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
 

ZONAS ELEITORAIS 
 

2ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

RESUMOS DE SENTENÇAS DA 2ª ZONA 
PROCESSO Nº 458-84/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: GONÇALO MANOEL DA SILVA 
 
Ante o exposto, com os fundamentos do art. 30 da Lei nº 9.504, 
de 30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de campanha 
de GONÇALO MANOEL DA SILVA, que concorreu ao cargo de 
vereador de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido 
Humanista da Solidariedade - PHS, por considerar regulares os 
números apresentados nas peças de instrução dos autos em 
tela. Publique-se. Registre-se.  
Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012. Eliana Marcia Nunes 
de Carvalho Couto, Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.   
 
 
PROCESSO Nº 364-39/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA MOURA 
 
Ante o exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADAS as contas de campanha de MARIA  
APARECIDA OLIVEIRA MOURA que concorreu ao cargo de 
vereadora de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido 
Humanista da Solidariedade - PHS, pela confiabilidade dos 
números apresentados nas peças de instrução do processo em 
epígrafe. Publique-se. Registre-se. Teresina (PI), em 29 de 
novembro de 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, 
Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI. 
 
 
PROCESSO Nº 104-59/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO:  ANTÔNIO MONTEIRO DA SILVA 
 
Ante o exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADAS as contas de campanha de ANTÔNIO 
MONTEIRO DA SILVA, que concorreu ao cargo de vereador de 
Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido Democratas - 
DEM, pela regularidade dos números apresentados nas peças 
de instrução do processo em tela. Publique-se. Registre-se. 
Intimações de estilo. Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012. 
Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza  da 2ª Zona 
Eleitoral/PI. 
 
 
PROCESSO Nº 226-72/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: DAVI DE SOUSA SILVA 
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Pelo exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de campanha 
de DAVI DE SOUSA SILVA, que concorreu ao cargo de vereador 
de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido Social 
Liberal- PSL, por considerar regulares os números 
apresentados nas peças de instrução dos autos em epígrafe. 
Publique-se. Registre-se. Intimações de estilo. Teresina (PI), em  
29 de novembro de 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho 
Couto, Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.  
 
 
PROCESSO Nº 94-15/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: FRANCISCO ICLENOR BEZERRA DE OLIVEIRA 
 
Ante o exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADAS as contas de campanha de FRANCISCO 
ICLENOR BEZERRA DE OLIVEIRA, que concorreu ao cargo de 
vereador de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido 
Democratas - DEM, pela regularidade dos números 
apresentados nas peças de instrução do processo em tela. 
Publique-se. Registre-se. Intimações de estilo. Teresina (PI), em  
29 de novembro de 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho 
Couto, Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.  
 
 
PROCESSO Nº 128-87/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: ANTÔNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 
 
Ante o exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADAS as contas de campanha de ANTÔNIA 
MARIA DA SILVA OLIVEIRA, que concorreu ao cargo de 
vereador de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido 
Verde - PV, pela regularidade dos números apresentados nas 
peças de instrução do processo em tela. Publique-se. Registre-
se. Intimações de estilo. Teresina (PI), em  29 de novembro de 
2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza  da 2ª Zona 
Eleitoral/PI.  
 
 

SENTENÇAS DA 2ª ZONA ELEITORAL (I) 
PROCESSO Nº 113-21/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: VALDEMAR DA PENHA 
 
                                       Vistos etc. 
   Tratam  os presentes autos de 
prestação de contas referente a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros no curso da campanha eleitoral de  2012. 
   Autuado o processo, foi realizada  a 
análise das peças de instrução à fl. 57, o que resultou na conversão 
dos autos em diligência para a superação das inconsistências 
encontradas. Intimado, o candidato compareceu ao processo com a 
documentação pertinente, resultando na expedição do relatório 
técnico final que repousa às fls. 65. Ouvido, o Ministério Público 
oficiante nesta 2ª Zona expediu parecer consistindo na aprovação 
com ressalvas  da prestação de contas em relevo. Relatório. Decido.                             
   Pelo exame dos autos, constata-se  
que a falha remanescente estampada  no  relatório técnico final, 
quanto à ausência de comprovante de recolhimento ou guia de 
depósito das sobras financeiras de campanha, não potencializa, por 
si, o comprometimento da credibilidade dos números apresentados, 
quando analisado o conjunto das peças. Registre-se que, apesar de 
configurar afronta ao art. 40 da Resolução TSE n° 23.376/2012, a 
justificativa apresentada trouxe aos autos cópia de extrato da conta 

de campanha com saldo final zerado, assim como o próprio relatório 
conclusivo destacou inexistirem recursos de origem não identificada, 
convertendo-se a falha em mera irregularidade incapaz de macular o 
mérito da prestação de contas quando analisados os números como 
um todo. 
   Nesse contexto fático, deve-se 
ressaltar que as cortes eleitorais tem decidido reiteradamente no 
sentido de que devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas, as 
prestações de contas de candidatos ao cargo de vereador, quando 
presentes vícios que, analisados em conjunto, não comprometem 
sua regularidade (In Ac. TRE-PI/PC-159, de 19/05/2009 – 
C/Precedentes). Dessa forma, concluo que se apresentam como 
regulares as contas trazidas a julgamento, considerando que as 
falhas presentes, quando analisadas coletivamente, não tem o 
condão de comprometer a confiabilidade dos números apresentados.   
   Isto posto, com fundamento no art. 30 
da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, JULGO APROVADA COM RESSALVAS a 
PRESTAÇÃO DE CONTAS de campanha de  VALDEMAR DA 
PENHA, que concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo 
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, nas 
eleições de 2012, por considerar que as falhas remanescentes não 
comprometem a regularidade do conjunto dos números 
apresentados. Publique-se. Registre-se. Intimações de estilo. 
Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012. ELIANA MARCIA 
NUNES DE CARVALHO COUTO, Juíza da 2ª Zona Eleitoral/PI.                        
                      
       
PROCESSO Nº 79-46/20012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: LUÍS MARINHO DE SOUSA 
                         
                                Vistos etc.                                                                      
Tratam  os presentes autos de prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                        
                               Autuado o processo, foi realizada  a análise das 
peças de instrução (fls. 54/55), fato que resultou na conversão dos 
autos em diligência para manifestação do candidato acerca das 
seguintes inconsistências: 1. ausência de termos de doação e 
documentos fiscais relacionados aos serviços prestados por terceiros 
constantes do recibo nº 2580012190PI000003 (doado pelo Comitê 
Financeiro Municipal Único, CNAE Fiscal 9492800, de 20/08/2012 no 
valor de R$ 50,00) e  recibo nº 2580012190PI000003 (doado pelo 
Comitê Financeiro Municipal Único, CNAE Fiscal 9492800, de 
13/09/2012 no valor de R$ 100,00); 2. realização de despesas em 
08/10/2012 em nome de A. V. Marques – ME (documento fiscal nº 
221 no valor de R$ 300,00), após a data das Eleições ocorridas em 
07/10/2012; 3. extrapolação do prazo de dez dias contados da 
concessão do CNPJ (11/07/2012) até a abertura da conta nº 58261, 
Banco 001, do titular “Vereador – 16.424.215/0001-70” em 
23/07/2012; 4. reapresentação da prestação de contas em nova 
mídia gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha 
Eleitoral – SPCE com status de prestação de contas retificadora, 
bem como a reapresentação em forma impressa das peças geradas 
pelo sistema, conforme art. 40, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 
23.376/2012.    
Ao ser notificado, o candidato compareceu ao processo portando a 
documentação que repousa às fls.  59 a 94, resultando na expedição 
do relatório técnico final, fls. 96/97, nos termos a seguir: 1.  ausência 
de termos de doação relacionados aos serviços de produção de 
programas de rádio TV ou vídeo e inserção após a entrega da 
prestação de contas final do recibo eleitoral nº 2580012190PI000011 
(doado por “Eleições 2012 – Firmino da Silveira Soares Filho”, CNAE 
Fiscal 9492800, de 29/08/2012 no valor de R$ 180,00, fls. 82/83);  2. 
realização de despesas em 08/10/2012 em nome de A. V. Marques – 
ME (documento fiscal nº 221 no valor de R$ 300,00), após a data 
das Eleições ocorridas em 07/10/2012; 3. extrapolação do prazo de 
dez dias contados da concessão do CNPJ (11/07/2012) até a 
abertura da conta nº 58261, Banco 001, do titular “Vereador – 
16.424.215/0001-70” em 23/07/2012. 
Em sede de oitiva, o Ministério Público expediu necessário parecer 
nas fls. 103/104. 
 Relatório. Decido.                         
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Pelo exame dos autos, constatou-se que as falhas  presentes 
durante a análise preliminar da análise não foram suficientemente 
esclarecidas, quando o candidato compareceu ao processo, em 
cumprimento às diligências que lhe foram reclamadas, em itens 
fundamentais para a credibilidade dos números apresentados. 
Sobre os serviços de produção de programas de rádio TV ou vídeo e 
inserção após a entrega da prestação de contas final do recibo 
eleitoral nº 2580012190PI000011 (doado por “Eleições 2012 – 
Firmino da Silveira Soares Filho”, CNAE Fiscal 9492800, de 
29/08/2012 no valor de R$ 180,00, fls. 82/83), remanesce a não 
apresentação dos termos de doação e a afronta ao art. 23 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012. 
A realização de despesas em 08/10/2012 em nome de A. V. 
Marques – ME (documento fiscal nº 221 no valor de R$ 300,00) após 
a data das Eleições ocorridas em 07/10/2012 e em desconformidade 
com o disposto no art. 29 da Resolução TSE nº 23.376/2012 foi 
justificada através de declaração emitida pela empresa de que os 
serviços foram contratados em 20/09/2012. Cabe destacar não ser a 
“declaração” a forma mais adequada para se comprovar a 
contratação de serviços, mesmo se considerada a praxis ordinária de 
mercado. 
 A extrapolação do prazo contido no art. 12, § 1º da Resolução TSE 
nº 23.376/2012 de dez dias contados da concessão do CNPJ 
(11/07/2012) até a abertura da conta nº 58261, Banco nº 001, titular 
“Vereador – 16.424.215/0001-70” em 23/07/2012, culminou alegação 
por parte do candidato de que toda a documentação necessária para 
a abertura da conta fora apresentada ao Banco do Brasil dentro do 
prazo estabelecido e que este dera causa à assinatura do contrato 
somente em momento posterior, dia 23/07/2012. Destaca-se ser o 
prazo ofertado de dez dias lapso objetivamente suficiente para a 
providência em tela, cujo atraso demonstra a desídia em relação às 
diligências ordinárias necessária o fiel cumprimento da legislação 
eleitoral. 
Por fim, constatou-se que, embora o candidato tenha corrigido 
parcialmente o quanto  fora pontuado  nas fls. 96/97, ainda 
remanescem várias  impropriedades que foram encontradas, 
sobretudo pelo fato de que todas as receitas e despesas, com os 
respectivos recibos eleitorais e notas fiscais, bem como abertura de 
conta bancária, deveriam ter sido corretamente apresentados nas 
datas aprazadas, constituindo descompasso do quanto estabelece a 
norma reguladora da espécie  suso destacada. 
 
Nesse contexto fático, traz-se à colação texto de julgados erigidos 
pelo Eg. TRE-PI, que foi ementado nos seguintes termos, com os 
precedentes nominados: ( I )“Recurso. Prestação de Contas. 
Candidato a Vereador. Eleições 2008...Nos termos do art. 40, III, 
da Resolução TSE nº 22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de 
contas de candidato quando verificada falha que compromete 
sua regularidade.” (Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, 
Relator: Dr. Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação 
Diário de Justiça, tomo 230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº 
PC-109, de 18/05/2009, Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009. ( II 
)“ACÓRDÃO Nº 694, DE 06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIATO Nº 694. CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 
2006. REJEIÇÃO. SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 
22.250/06, CUMPRE REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE 
EXAMINADAS EM COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” 
(PUBLICADA NO DJE Nº 5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” 
PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI Nº 779, DE 02/04/2007 E 
ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 06/03/2007. 
  
Desse modo, conclui-se que as inconsistências remanescentes 
comprometem a credibilidade dos números apresentados, sobretudo  
quando analisado o conjunto das peças que instruem o processo sob 
julgamento.   
Ante o exposto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de  LUIS MARINHO DE SOUSA, que concorreu ao cargo 
de vereador de Teresina (PI), pelo Democratas – DEM, nas eleições 
de 2012,  pela irregularidade  dos números apresentados.  Publique-
se. Registre-se. Intimações de estilo Teresina (PI), em  30 de 
novembro de 2012. Eliana Márcia Nunes de Carvalho Couto, 
Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.                                                        
                                           

PROCESSO Nº 91-60/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO:  RAIMUNDO LIMA DE ALMEIDA                                                
                                Vistos etc.                                                                      
Tratam  os presentes autos de prestação de contas referente a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012. 
Autuado o processo, foi realizada a análise das peças de instrução, o 
que resultou na conversão dos autos em diligência para a superação 
das inconsistências encontradas. Intimado, o candidato compareceu 
ao processo com a documentação pertinente, resultando na 
expedição do relatório técnico final  que repousa às fl. 78/79. Ouvido, 
o Ministério Público expediu parecer consistindo na aprovação com 
ressalvas da prestação de contas em relevo. Relatório. Decido. 
Pelo exame dos autos, constata-se que as falhas remanescentes 
estampadas no relatório técnico final, quanto à não apresentação de 
cópia do contrato firmado com instituição financeira ou 
termo/declaração de encerramento de conta bancária, à não 
retificação do número da conta bancária e agência (erro em dígito), à 
não apresentação de comprovante de depósito de R$ 1.100,00 
referente ao recibo nº 70123.12190.PI.000002 (fl. 42), ao não 
esclarecimento da divergência referente ao nome fantasia de 
empresa fornecedora constante na prestação de contas (MULTI 
CAIXAS LTDA ME) e as informações constantes da base de dados 
da Receita Federal do Brasil (MULTICAIXAS LTDA ME, CNPJ nº 
41.518.473/0001-62), não potencializam, por si, o comprometimento 
da credibilidade dos números apresentados, quando analisado o 
conjunto das peças. Tratam-se de impropriedades e irregularidades 
formais que não repercutem sobre o mérito das contas. 
Nesse contexto fático, deve-se ressaltar que as cortes eleitorais tem 
decidido reiteradamente no sentido de que devem ser aprovadas, 
ainda que com ressalvas, as prestações de contas de candidatos ao 
cargo de vereador, quando presentes vícios que, analisados em 
conjunto, não comprometem sua regularidade (In Ac. TRE-PI/PC-
159, de 19/05/2009 – C/Precedentes). Dessa forma, concluo que se 
apresentam como regulares as contas trazidas a julgamento, 
considerando que as falhas presentes, quando analisadas 
coletivamente, não tem o condão de comprometer a confiabilidade 
dos números apresentados.   
Isto posto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de RAIMUNDO LIMA DE ALMEIDA, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido 
Trabalhista do Brasil – PT do B, nas eleições de 2012, por 
considerar que as falhas remanescentes não comprometem a 
regularidade do conjunto dos números apresentados.  Publique-se. 
Registre-se. Intimações nos ditames  da norma reguladora da 
matéria. Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012. Eliana Márcia 
Nunes de Carvalho Couto, Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.                
                                                                  
PROCESSO Nº 173-91/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: CAIRO AUGUSTO SOUSA PRADO 
                                  Vistos etc.                                                                                
Tratam  os presentes autos de prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                        
                                       
Autuado o processo, foi realizada  a análise das peças de instrução 
às fls. 126/128, o que resultou na conversão dos autos em diligência 
para manifestação do candidato acerca das inconsistências 
encontradas. Intimado, o candidato compareceu ao processo com a 
documentação pertinente, resultando na expedição do relatório 
técnico final que repousa à fl. 175 constatando como remanescente 
a utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de 
terceiros sem a devida comprovação da origem em relação aos 
seguintes doadores de locação/cessão de bens móveis: Samantha 
Tárcia Araújo (CNAE Fiscal como pessoa física, nº recibo 
7078912190PI000013, datado de 07/07/2012, valor R$ 300,00); 
Rosaly S. da Silva (CNAE Fiscal como pessoa física, nº recibo 
7078912190PI000014, datado de 07/07/2012, valor R$ 300,00); 
Luiza Narlete Sousa da Cruz (CNAE Fiscal como pessoa física, nº 
recibo 7078912190PI000008, datado de 07/07/2012, valor R$ 
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300,00) e Aracy Costa da Mata (CNAE Fiscal como pessoa física, nº 
recibo 7078912190PI000007, datado de 07/07/2012, valor R$ 
300,00). 
Ao ser notificado, o candidato apresentou defesa acompanhada de 
documentos devidamente acostados aos autos nas fls. 132/171. 
Em sede de oitiva, o Ministério Público expediu necessário parecer, 
fls.178/179. 
É o relatório. Decido.                      
Pelo exame dos autos, constatou-se que as falhas  presentes 
durante a análise preliminar da análise não foram suficientemente 
esclarecidas após o comparecimento do candidato ao processo em 
cumprimento às diligências que lhe foram reclamadas, o que 
potencializa  o comprometimento da credibilidade dos números 
apresentados, quando analisado o conjunto das peças. Registe-se 
que as contas remanesceram com as seguintes irregularidades: 
utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de 
terceiros sem a devida comprovação da origem em relação aos 
doadores de locação/cessão de bens móveis Samantha Tárcia 
Araújo (CNAE Fiscal como pessoa física, nº recibo 
7078912190PI000013, datado de 07/07/2012, valor R$ 300,00), 
Rosaly S. da Silva (CNAE Fiscal como pessoa física, nº recibo 
7078912190PI000014, datado de 07/07/2012, valor R$ 300,00), 
Luiza Narlete Sousa da Cruz (CNAE Fiscal como pessoa física, nº 
recibo 7078912190PI000008, datado de 07/07/2012, valor R$ 
300,00) e Aracy Costa da Mata (CNAE Fiscal como pessoa física, nº 
recibo 7078912190PI000007, datado de 07/07/2012, valor R$ 
300,00). 
Trata-se de inconsistência grave que vai de encontro ao art. 23 da 
Resolução do TSE nº 23.376/2012, pois demonstram o 
adimplemento de despesas eleitorais com recursos que não 
transitam pela conta bancária de campanha com seu posterior 
lançamento nas contas como doação estimável em dinheiro, fato 
gerador de óbice ao efetivo controle pela Justiça Eleitoral por meio 
de todos os instrumentos à disposição. 
Nesse contexto fático, traz-se à colação texto de julgados erigidos 
pelo Eg. TRE-PI, que foi ementado nos seguintes termos, com os 
precedentes nominados: (I) “Recurso. Prestação de Contas. 
Candidato a Vereador. Eleições 2008...Nos termos do art. 40, III, 
da Resolução TSE nº 22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de 
contas de candidato quando verificada falha que compromete 
sua regularidade.” (Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, 
Relator: Dr. Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação 
Diário de Justiça, tomo 230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº 
PC-109, de 18/05/2009, Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009; (II) 
“ACÓRDÃO Nº 694, DE 06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIATO Nº 694. CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 
2006. REJEIÇÃO. SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 
22.250/06, CUMPRE REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE 
EXAMINADAS EM COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” 
(PUBLICADA NO DJE Nº 5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” 
PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI Nº 779, DE 02/04/2007 E 
ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 06/03/2007. 
 
Desse modo, conclui-se que as inconsistências remanescentes 
comprometem a credibilidade dos números apresentados, sobretudo  
quando analisado o conjunto das peças que instruem o processo sob 
julgamento.   
Ante o exposto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de  CAIRO AUGUSTO SOUSA PRADO, que concorreu 
ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido Trabalhista do 
Brasil – PT do B, nas eleições de 2012,  pela irregularidade  dos 
números apresentados. Publique-se. Registre-se. Intimações nos 
ditames da norma reguladora da matéria. Teresina (PI), em 29 de 
novembro de 2012.Eliana Márcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza  
da 2ª Zona Eleitoral/PI.                           
                                                                  
PROCESSO Nº 188-60/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: ODALY BEZERRA MEDEIROS 
                                Vistos etc.                                                                      

Tratam  os presentes autos de prestação de contas referente a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                        
                            Autuado o processo, foi realizada  a análise das 
peças de instrução, o que resultou na conversão dos autos em 
diligência para a superação das inconsistências encontradas. 
Intimado, o candidato compareceu ao processo apresentando 
justificativas, resultando na expedição do relatório técnico final  que 
repousa à fl. 105. Ouvido, o Ministério Público expediu parecer 
consistindo na aprovação com ressalvas da prestação de contas em 
relevo.  Relatório. Decido.                           
                                                                                       
Pelo exame dos autos, constata-se que a falha remanescente 
estampada  no  relatório técnico final, quanto à ausência de 
assinaturas do candidato nas peças que integram a prestação de 
contas, apesar de contrariar o previsto no art. 35 da Resolução TSE 
nº 23.367/2012, não potencializa, por si,  o comprometimento da 
credibilidade dos números apresentados, quando analisado o 
conjunto das peças. Registre-se que o candidato compareceu aos 
autos tempestivamente, fls. 102/103, tão somente para atribuir a falta 
de assinaturas a “mero esquecimento”.   
Nesse contexto fático, deve-se ressaltar que as cortes eleitorais tem 
decidido reiteradamente no sentido de que devem ser aprovadas, 
ainda que com ressalvas, as prestações de contas de candidatos ao 
cargo de vereador, quando presentes vícios que, analisados em 
conjunto, não comprometem sua regularidade (In Ac. TRE-PI/PC-
159, de 19/05/2009 – C/Precedentes). Dessa forma, concluo que se 
apresentam como regulares as contas trazidas a julgamento, 
considerando que as falhas presentes, quando analisadas 
coletivamente, não tem o condão de comprometer a confiabilidade 
dos números apresentados.   
Isto posto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de ODALY BEZERRA MEDEIROS, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido 
Progressista – PP, nas eleições de 2012, por considerar que as 
falhas remanescentes não comprometem a regularidade do conjunto 
dos números apresentados. Publique-se. Registre-se. Intimações de 
estilo. Teresina-PI, em 29 de novembro 2012. Eliana Marcia Nunes 
de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona Eleitoral/PI.  
                           
   
PROCESSO Nº 279-53/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: JOAQUIM SÍLVIO CALDAS FILHO 
                                  Vistos etc.                                                                                
Tratam  os presentes autos de prestação de contas referente a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                        
                             Autuado o processo, foi realizada a análise das 
peças de instrução, o que resultou na conversão dos autos em 
diligência para a superação das inconsistências encontradas. 
Intimado, o candidato compareceu ao processo com a 
documentação pertinente, resultando na expedição do relatório 
técnico final  que encontra-se na fl. 213. Ouvido, o Ministério Público 
expediu parecer consistindo na aprovação com ressalvas da 
prestação de contas em relevo. Relatório. Decido.                           
                                                                                        
No manejo dos autos, observa-se que as peças de instrução do 
processo estão de acordo com a norma reguladora da espécie. A 
análise inicial trouxe a lume as inconsistências delineadas no 
relatório técnico preliminar, o que ensejou que o candidato 
comparecesse ao processo para apresentar justificativas pertinentes 
e documentação complementar, acostadas às fls. 190/211.  Porém, 
vê-se que ele o fez em lapso temporal distinto do quanto lhe fora 
ofertado, o que  constitui em ressalva para o desfecho do presente 
julgamento, se tomada a análise como um todo. 
Nesse contexto fático, deve-se ressaltar que as cortes eleitorais tem 
decidido reiteradamente no sentido de que devem ser aprovadas, 
ainda que com ressalvas, as prestações de contas de candidatos ao 
cargo de vereador, quando presentes vícios que, analisados em 
conjunto, não comprometem sua regularidade (In Ac. TRE-PI/PC-
159, de 19/05/2009 – C/Precedentes). Dessa forma, concluo que se 
apresentam como regulares as contas trazidas a julgamento, 
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considerando que as falhas presentes, quando analisadas 
coletivamente, não tem o condão de comprometer a confiabilidade 
dos números apresentados.   
Isto posto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de  JOAQUIM SILVIO CALDAS FILHO, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido 
Progressista – PP, nas eleições de 2012, por considerar que as 
falhas remanescentes não comprometem a regularidade do conjunto 
dos números apresentados.  Publique-se. Registre-se. Intimações de 
estilo. Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012.Eliana Márcia 
Nunes de Carvalho Couto, Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.                              
                                                                               
 PROCESSO Nº 632-93/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: RAIMUNDO NONATO MONTELES SIMÕES 
 
                                   Vistos etc.                                                                                                    
Tratam  os presentes autos de prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                        
                                       
Autuado o processo, foi realizada  a análise preliminar das peças de 
instrução (fls. 30/31), o que resultou na conversão dos autos em 
diligência para manifestação do candidato acerca das seguintes 
inconsistências: (I) entrega das contas em 14/11/2012, 
extemporaneamente ao prazo previsto no art. 38 da Resolução TSE 
nº 23.376/2012; (II) ausência das seguintes peças obrigatórias (art. 
40 da Resolução TSE n° 23.376/2012): extratos da conta bancária, 
comprovantes de recolhimento à respectiva direção partidária das 
sobras financeiras de campanha e correspectiva declaração firmada 
pela mesma direção partidária comprovando o seu recebimento, 
guias de depósito das sobras financeiras de campanha e cópia do 
contrato firmado com instituição financeira; (III) não apresentação 
dos canhotos de todos os recibos eleitorais utilizados na campanha; 
(IV) omissão de documentos fiscais emitidos pela pessoa jurídica 
doadora e respectivo termo de doação ou, caso pessoa física, 
documentos fiscais em nome do doador ou termo de doação; (IV) 
divergências entre os dados de doadores constantes na prestação 
de contas (“ELEICAO 2012 ELMANO FERRER DE ALMEIDA”, 
CNPJ nº 16.372.208/0001/71, valor total de R$ 1.086,92 e 
“PROLASER ALUGUEL DE EQUIP MÉDICOS E SERV LTDA”, 
CNPJ nº 10.774.274/0001-91, valor total de R$ 300,00) e as 
informações na base de dados da Receita Federal do Brasil  
(“ELEICAO 2012 ELMANO FERRER DE ALMEIDA PREFEITO”, 
CNPJ nº 16.372.208/0001/71, valor total de R$ 1.086,92 e 
“PROLASER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E 
SERVICOS LTDA. - ME”, CNPJ nº 10.774.274/0001-91, valor total 
de R$ 300,00 ) em afronta aos arts. 32, 47 e 61 da Resolução TSE 
nº 23.376/2012;  (V) não envio de documentos fiscais 
comprobatórios dos gastos de campanha; (VI) ausência de extratos 
bancários definitivos na forma do art. 40, § 4º da Resolução TSE nº 
23.376/2012, contemplando todo o período da campanha eleitoral e 
em conformidade com todas as informações constantes na peça 
“Ficha de Qualificação do candidato”; (VII) reapresentação da 
prestação de contas em nova mídia gerada pelo Sistema de 
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE com status de 
prestação de contas retificadora, bem como a reapresentação em 
forma impressa das peças geradas pelo sistema, conforme art. 40, 
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.376/2012.      
Ao ser notificado, o candidato apresentou defesa acompanhada de 
documentos acostos nas fls. 35 a 127, resultando na expedição do 
relatório técnico final (fls. 129/130),  vazado nos seguintes termos: (I) 
entrega das contas em 14/11/2012, extemporaneamente ao prazo 
previsto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.376/2012;  (II) ausência 
das seguintes peças obrigatórias (art. 40 da Resolução TSE n° 
23.376/2012): extratos da conta bancária aberta em nome do 
candidato referente ao mês de setembro, já que o documento 
apresentado consta movimento financeiro até o dia 14/09/2012 e 
comprovantes de depósito das sobras financeiras de campanha; (III) 
não apresentação de comprovantes de propriedade/posse de muros 
usados para pintura de propaganda eleitoral em nome dos cedentes 
Marcelo Érico Pereira da Silva (recibo 22222.12190.PI.000011, valor 
de R$ 200,00, fls. 59/60), Maria de Jesus Sousa Oliveira (recibo 
22222.12190.PI.000015, valor de R$ 400,00, fls. 61/62), Rosa Alice 

Machado de Brito Lima (recibo 22222.12190.PI.000016, valor de R$ 
200,00, fls. 63/64), Maria das Graças Machado Araújo (recibo 
22222.12190.PI.000017, valor de R$ 200,00, fls. 65/66) e Marinalva 
Alves Barbosa (recibo 22222.12190.PI.000014, valor de R$ 200,00, 
fls. 67/68); (IV) realização de cessões de veículos para plotagem e 
uso em campanha cujo nome dos proprietários é diferente do nome 
dos cedentes arrolados nos recibos nº 22222.12190.PI.000006 (valor 
de R$ 300,00, fls. 69/72,  consta Francisca Eliana Gomes Holanda 
como cedente de veículo cuja propriedade é de José Borges Leal) e 
recibonº 22222.12190.PI.000012 (valor de R$ 8.000,00, fls. 91/94,  
consta José Mendes de Sousa Filho como cedente do veículo de 
propriedade de Raimundo Francisco Batista); (V) não apresentação 
da Carteira Nacional de Habilitação do doador dos serviços de 
motorista referente ao recibo nº 22222.12190.PI.000013 e ausência 
de assinatura no respectivo termo de doação (fls. 95/96); (VI) 
divergências entre os dados de doadores constantes na prestação 
de contas (“ELEICAO 2012 ELMANO FERRER DE ALMEIDA”, 
CNPJ nº 16.372.208/0001/71, valor total de R$ 1.086,92 e 
“PROLASER ALUGUEL DE EQUIP MÉDICOS E SERV LTDA”, 
CNPJ nº 10.774.274/0001-91, valor total de R$ 300,00) e as 
informações na base de dados da Receita Federal do Brasil  
(“ELEICAO 2012 ELMANO FERRER DE ALMEIDA PREFEITO”, 
CNPJ nº 16.372.208/0001/71, valor total de R$ 1.086,92 e 
“PROLASER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E 
SERVICOS LTDA. - ME”, CNPJ nº 10.774.274/0001-91, valor total 
de R$ 300,00 ) em afronta aos arts. 32, 47 e 61 da Resolução TSE 
nº 23.376/2012; (VII) inconsistências nas informações constantes do 
Relatório de Despesas Efetuadas sobre o número do cheque relativo 
à despesa paga ao fornecedor C.L. Alves Lima MEE (nota fiscal nº 
101, valor de R$ 200,00) e número da nota fiscal emitida pelo 
fornecedor A. C. Melo de Araújo no valor de R$ 50,00 (fl. 16/17). 
Em sede de oitiva, o Ministério Público expediu necessário parecer, 
fls. 133/134. 
É o relatório. Decido.                      
Pelo exame dos autos, constatou-se que as falhas  presentes 
durante a análise preliminar da análise não foram suficientemente 
esclarecidas após o comparecimento do candidato ao processo em 
cumprimento às diligências que lhe foram reclamadas, o que 
potencializa  o comprometimento da credibilidade dos números 
apresentados, quando analisado o conjunto das peças. Registe-se 
que as contas remanesceram com as seguintes inconsistências: ( 1 ) 
ausência de justificativas sobre a extemporaneidade da entrega das 
contas em 14/11/2012, em desobediência ao prazo previsto no art. 
38 da Resolução TSE nº 23.376/2012;  ( 2 ) não apresentação das 
seguintes peças obrigatórias do rol do art. 40 da Resolução TSE n° 
23.376/2012: extratos da conta bancária aberta em nome do 
candidato referente ao mês de setembro, já que o documento 
apresentado consta movimento financeiro até o dia 14/09/2012, e 
comprovantes de depósito das sobras financeiras de campanha; ( 3 ) 
omissão de comprovantes de propriedade/posse de muros usados 
para pintura de propaganda eleitoral em nome dos cedentes Marcelo 
Érico Pereira da Silva (recibo 22222.12190.PI.000011, valor de R$ 
200,00, fls. 59/60), Maria de Jesus Sousa Oliveira (recibo 
22222.12190.PI.000015, valor de R$ 400,00, fls. 61/62), Rosa Alice 
Machado de Brito Lima (recibo 22222.12190.PI.000016, valor de R$ 
200,00, fls. 63/64), Maria das Graças Machado Araújo (recibo 
22222.12190.PI.000017, valor de R$ 200,00, fls. 65/66) e Marinalva 
Alves Barbosa (recibo 22222.12190.PI.000014, valor de R$ 200,00, 
fls. 67/68); ( 4 ) realização injustificada de cessões de veículos para 
plotagem e uso em campanha cujo nome dos proprietários é 
diferente do nome dos cedentes arrolados nos recibos nº 
22222.12190.PI.000006 (valor de R$ 300,00, fls. 69/72, consta 
Francisca Eliana Gomes Holanda como cedente de veículo cuja 
propriedade é de José Borges Leal) e recibo nº 
22222.12190.PI.000012 (valor de R$ 8.000,00, fls. 91/94,  consta 
José Mendes de Sousa Filho como cedente do veículo de 
propriedade de Raimundo Francisco Batista); ( 5 ) não apresentação 
da Carteira Nacional de Habilitação do doador dos serviços de 
motorista referente ao recibo nº 22222.12190.PI.000013 e respectivo 
termo de doação encontra-se apócrifo (fls. 95/96); ( 6 ) divergências 
entre os dados de doadores constantes na prestação de contas 
(“ELEICAO 2012 ELMANO FERRER DE ALMEIDA”, CNPJ nº 
16.372.208/0001/71, cujo valor total foi de R$ 1.086,92, e 
“PROLASER ALUGUEL DE EQUIP MÉDICOS E SERV LTDA”, 
CNPJ nº 10.774.274/0001-91, cujo valor total foi de R$ 300,00) e as 
informações na base de dados da Receita Federal do Brasil  
(“ELEICAO 2012 ELMANO FERRER DE ALMEIDA PREFEITO”, 
CNPJ nº 16.372.208/0001/71 e “PROLASER ALUGUEL DE 
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EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA. - ME”, CNPJ nº 
10.774.274/0001-91) em afronta aos arts. 32, 47 e 61 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012; ( 7 ) inconsistências nas informações 
constantes do Relatório de Despesas Efetuadas sobre o número do 
cheque relativo à despesa paga ao fornecedor C.L. Alves Lima MEE 
(nota fiscal nº 101, valor de R$ 200,00) e número da nota fiscal 
emitida pelo fornecedor A. C. Melo de Araújo no valor de R$ 50,00 
(fl. 16/17).   
 Nesse contexto fático, traz-se à colação texto de julgados erigidos 
pelo Eg. TRE-PI, que foi ementado nos seguintes termos, com os 
precedentes nominados:   
 
“Recurso. Prestação de Contas. Candidato a Vereador. Eleições 
2008...Nos termos do art. 40, III, da Resolução TSE nº 
22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de contas de candidato 
quando verificada falha que compromete sua regularidade.” 
(Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, Relator: Dr. Marcelo 
Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação Diário de Justiça, tomo 
230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº PC-109, de 18/05/2009, 
Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009.             
 
“ACÓRDÃO Nº 694, DE 06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIATO Nº 694. CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 
2006. REJEIÇÃO. SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 
22.250/06, CUMPRE REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE 
EXAMINADAS EM COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” 
(PUBLICADA NO DJE Nº 5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” 
PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI Nº 779, DE 02/04/2007 E 
ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 06/03/2007.  
Desse modo, conclui-se que as inconsistências remanescentes 
comprometem a credibilidade dos números apresentados, sobretudo  
quando analisado o conjunto das peças que instruem o processo sob 
julgamento.   
Ante o exposto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de  RAIMUNDO NONATO MONTELES SIMÕES, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido da 
República – PR, nas eleições de 2012,  pela irregularidade  dos 
números apresentados. Publique-se. Registre-se. Intimações de 
estilo. Teresina (PI), em  30 de novembro de 2012. Eliana Márcia 
Nunes de Carvalho Couto, Juíza  da 2ª Zona Eleitoral/PI.                      
                                             
PROCESSO Nº 175-61/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA          
                                   
         Vistos etc.                                                                                                     
Versam  os presentes autos sobre prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante a 
campanha eleitoral de 2012.                                       
                                 Realizada a análise preliminar das peças de 
instrução do processo, constatou-se a necessidade da conversão 
dos autos em diligência para manifestação do interessado sobre a 
falhas listadas nas fls. 125 a 128 Notificado, o candidato carreou ao 
processo as justificativas concernentes ao quanto lhe fora solicitado, 
conforme espelhado nas fls. 132 a 151, o que ensejou a expedição 
do relatório técnico final dando como sanadas apenas parcialmente 
as falhas pontuadas anteriormente.  
Ouvido, o Ministério Público lançou  parecer encartado nos autos.  
Relatório. Decido. 
                         
Observa-se que as peças de instrução do processo estão de acordo 
com a norma reguladora da espécie, objeto da Resolução TSE nº 
23.376/2012.  
 
A análise inicial trouxe a lume as inconsistências delineadas no 
relatório técnico preliminar, o que ensejou que o candidato 
comparecesse ao processo para apresentar as justificativas 
pertinentes,  porém, remanescendo falhas que analisadas em 
conjunto não comprometem a regularidade coletiva dos números 
apresentados. 

Dessa forma, conclui-se como regulares os números apresentados 
para análise e julgamento, embora de forma parcial, o que conduz a 
aprovação do processo, ainda que com as ressalvas presentes.  
Para ilustrar o quanto desenhado ao longo da análise dos autos 
trazidos a julgamento, cumpre destacar texto ementado em decisão 
emanada do Eg. TRE-PI, vazada nos seguintes termos – “...1. As 
contas de candidato referentes à arrecadação e aplicação de recurso 
financeiros utilizados em campanha são consideradas prestadas e 
formalmente regulares, se instruídas com a documentação devida e 
nelas inexistam  impropriedades ou irregularidades relevantes. 2. 
Aprovação das contas com ressalva, entretanto, mercê das falhas 
constatadas pelo órgão técnico, quando não comprometedoras de 
sua regularidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.” (Ac. Proc PC-233 – Murici dos Portelas – Piauí, 
datado de 26/10/2009 – Relator: Dr. Kássio Nunes Marques – 
Publicação – DJ – Diário de Justiça, tomo 201, página 04, de 
05/11/2010.)   Com precedentes. 
Pelo exposto, com esteio no art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, 
c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, JULGO 
APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de  PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), nas eleições de 
2012, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, 
por considerar superadas, apenas em parte, as falhas  estampadas 
durante a análise dos documentos de instrução do processo em tela.  
Publique-se. Registre.  Intimações nos ditames  da norma reguladora 
da matéria.  Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012.  Eliana 
Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona eleitoral -PI .                 
                                                                            
                                                                          
                                                                                                                                   
                                                                           
                                                                                                                                 
PROCESSO Nº 392-07/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR 
 
                               Vistos etc.                                                                                  

Versam  os presentes autos sobre prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante a 
campanha eleitoral de 2012.                                     
                                Realizada a análise preliminar das peças de 
instrução do processo, constatou-se a necessidade da conversão 
dos autos em diligência para manifestação do interessado sobre a 
falhas listadas na fl. 65. Notificado, o candidato carreou ao processo 
as justificativas concernentes ao quanto lhe fora solicitado, conforme 
espelhado nas fls. 69 a 82, o que ensejou a expedição do relatório 
técnico final dando como sanadas apenas parcialmente as falhas 
pontuadas anteriormente.  
Ouvido, o Ministério Público lançou  parecer encartado nos autos.  
 
Relatório. Decido. 
                        
Observa-se que as peças de instrução do processo estão de acordo 
com a norma reguladora da espécie, objeto da Resolução TSE nº 
23.376/2012.  
A análise inicial trouxe a lume as inconsistências delineadas no 
relatório técnico preliminar, o que ensejou que o candidato 
comparecesse ao processo para apresentar as justificativas 
pertinentes,  porém, remanescendo falha que analisada em conjunto 
não compromete a regularidade coletiva dos números apresentados. 
Dessa forma, conclui-se como regulares os números apresentados 
para análise e julgamento, embora de forma parcial, o que conduz a 
aprovação do processo, ainda que com a ressalva presente.  
Para ilustrar o quanto desenhado ao longo da análise dos autos 
trazidos a julgamento, cumpre destacar texto ementado em decisão 
emanada do Eg. TRE-PI, vazada nos seguintes termos – “...1. As 
contas de candidato referentes à arrecadação e aplicação de recurso 
financeiros utilizados em campanha são consideradas prestadas e 
formalmente regulares, se instruídas com a documentação devida e 
nelas inexistam  impropriedades ou irregularidades relevantes. 2. 
Aprovação das contas com ressalva, entretanto, mercê das falhas 
constatadas pelo órgão técnico, quando não comprometedoras de 
sua regularidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.” (Ac. Proc PC-233 – Murici dos Portelas – Piauí, 
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datado de 26/10/2009 – Relator: Dr. Kássio Nunes Marques – 
Publicação – DJ – Diário de Justiça, tomo 201, página 04, de 
05/11/2010.)   Com precedentes. 
Pelo exposto, com esteio no art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, 
c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, JULGO 
APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), nas eleições de 
2012, pelo Partido Social Democrata Cristão - PSDC, por considerar 
superadas, apenas em parte, as falhas  estampadas durante a 
análise dos documentos de instrução do processo em tela.  
Publique-se. Registre. Intimações nos ditames  da norma reguladora 
da matéria. Teresina (PI), em 29 de novembro de 2012. Eliana 
Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona eleitoral -PI.                                                                       
                                                                               
                                                                                                                             
                                                                     
                                                                                                                                  
PROCESSO Nº 206-81/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: EDSON MOURA SAMPAIO MELO 
 
                                 Vistos etc.                                     
                                                     
Versam  os presentes autos sobre prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante a 
campanha eleitoral de 2012.                                        
                                     
Realizada a análise preliminar das peças de instrução do processo, 
constatou-se a necessidade da conversão dos autos em diligência 
para que a parte interessada pudesse se manifestar sobre as falhas 
listadas à fl. 130. 
Notificado, o candidato compareceu ao processo portando as 
justificativas concernentes ao quanto lhe fora solicitado, o que 
ensejou a expedição do relatório técnico final encartado nos autos, 
que deu como sanadas, apenas parcialmente, as falhas estampadas 
anteriormente.  
Em sede de oitiva, o Ministério Público lançou parecer contido na  fl. 
148.   
 
Relatório. Decido. 
                          
No manejo dos autos, observa-se que as peças de instrução do 
processo estão de acordo com a norma reguladora da espécie.  

A análise inicial trouxe à tona as inconsistências delineadas no 
relatório técnico preliminar, o que ensejou que o candidato 
comparecesse ao processo para apresentar as justificativas 
pertinentes. 
A  resposta do candidato ao quanto lhe fora solicitado encontra-se 
acostada às fls. 134 a 143.  Vê-se que ele o fez apenas de forma 
parcial, ainda restando a inconsistência apurada no que respeita ao 
extrato bancário em sua forma definitiva, embora se posse aferir os 
elementos essenciais presentes nesse documento e a propriedade 
dos elementos que o constitui  para efeito do juízo de valor que se 
firma sobre os números  tomados coletivamente. Assim, esse fato  
constitui apenas em ressalva para o desfecho do presente 
julgamento, por considerar sanadas as outras falhas encontradas 
anteriormente. 
Para ilustrar o quanto desenhado ao longo da análise dos autos 
trazidos a julgamento, cumpre destacar texto ementado em decisão 
emanada do Eg. TRE-PI, que se arrima ao caso em tela, cuja 
ementa foi vazada nos seguintes termos – “...1. As contas de 
candidato referentes à arrecadação e aplicação de recurso 
financeiros utilizados em campanha são consideradas prestadas e 
formalmente regulares, se instruídas com a documentação devida e 
nelas inexistam  impropriedades ou irregularidades relevantes. 2. 
Aprovação das contas com ressalva, entretanto, mercê das falhas 
constatadas pelo órgão técnico, quando não comprometedoras de 
sua regularidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.” (Ac. Proc PC-233 – Murici dos Portelas – Piauí, 
datado de 26/10/2009 – Relator: Dr. Kássio Nunes Marques – 
Publicação – DJ – Diário de Justiça, tomo 201, página 04, de 
05/11/2010.)   Com precedentes. 
Pelo exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, 
c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, JULGO 
APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de  EDSON MOURA DE SAMPAIO MELO, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), nas eleições de 
2012, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, por 
considerar superadas, apenas em parte, as falhas  estampadas 
durante a análise dos documentos de instrução dos autos em 
epígrafe. Publique-se. Registre. Intimações nos ditames  da norma 
reguladora da matéria. Teresina (PI), em 30 de novembro de 2012. 
Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona 
eleitoral -PI.    
 
                    
                                                                                
                                                                             
                                                                                                                                  

                                                                             
     
 
 

RESUMOS DE SENTENÇAS DA 2ª ZONA 
PROCESSO Nº 137-49/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE CARVALHO 
 
Pelo exposto, com supedâneo no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de campanha de 
JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE CARVALHO, que concorreu ao 
cargo de vereador de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo 
Partido Social Cristão – PSC, por considerar regulares os números 
apresentados nas peças de instrução dos autos em epígrafe. 
Teresina-PI, em 02 de dezembro 2012. Eliana Marcia Nunes de 
Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona Eleitoral/PI.  
 
 
PROCESSO Nº 129-72/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: HANDS WELLINGTON BATISTA OLIVEIRA 
 

Pelo exposto, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, 
c/c o art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, JULGO 
APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de campanha de HANDS 
WELLINGTON BATISTA OLIVEIRA, que concorreu ao cargo de 
vereador de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido Verde 
– PV, por considerar regulares os números apresentados nas peças 
de instrução dos autos em epígrafe. Teresina-PI, em 03 de 
dezembro 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 
2ª Zona Eleitoral/PI.  
 

SENTENÇAS DA 2ª ZONA 
PROCESSO Nº 500-36/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: DÉCIO SOLANO NOGUEIRA 
                                       
   Tratam  os presentes autos de 
prestação de contas referente a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros no curso da campanha eleitoral de  2012. 
   Autuado o processo, foi realizada  a 
análise das peças de instrução às fls. 635/746, o que resultou na 
conversão dos autos em diligência para a superação das 
inconsistências encontradas. Intimado, o candidato compareceu ao 
processo com a documentação pertinente, resultando na expedição 
do relatório técnico final  que repousa às fls. 748/750. Ouvido, o 
Ministério Público oficiante nesta 2ª Zona expediu necessário 
parecer, fl. 753.  Relatório. Decido.                             
   Pelo exame dos autos, constatou-se 
que as falhas presentes durante a análise técnica inicial não foram 



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 16 

 
 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

suficientemente esclarecidas após o comparecimento da parte ao 
processo em cumprimento às diligências que lhe foram reclamadas, 
o que potencializa  o comprometimento da credibilidade dos números 
apresentados, quando analisado o conjunto das peças. Registe-se 
que as contas remanesceram com várias inconsistências, 
notadamente quando da circularização de 29 (vinte e nove) recibos 
eleitorais em que se detectou a não comprovação da 
propriedade/posse de bens móveis e imóveis cuja locação/cessão 
foram doados por Pessoas Físicas para a campanha. São eles: 
1313112190PI000100 (locação/cessão de bem móvel doado por 
Célia Maria Marreiros Solano, de 23/07/2012 no valor de R$ 126,72), 
1313112190PI000012 (locação/cessão de bem imóvel doado por 
Maria Auxiliadora Lopes, de 23/07/2012 no valor de R$ 126,72), 
1313112190PI000028 (locação/cessão de bem móvel doado por 
Marcílio Gonçalves de Farias Pereira, de 23/07/2012 no valor de R$ 
126,72), 1313112190PI000028 ( locação/cessão de bem móvel 
doado por Maria de Jesus Solano Nogueira, de 23/07/2012 no valor 
de R$ 126,72), 1313112190PI000038 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Telma Cristina Bastos Ribeiro, de 23/07/2012 no 
valor de R$ 126,67), 1313112190PI000039 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Carlos Alberto de Sousa, de 23/07/2012 no valor 
de R$ 126,67), 1313112190PI000040 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por José Alves Carvalho, de 23/07/2012 no valor de R$ 
126,67), 1313112190PI000041 (locação/cessão de bem imóvel 
doado por Rosângela Maria Carvalho Sousa, de 23/07/2012 no valor 
de R$ 126,67), 1313112190PI000048 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Maria José Feitosa de Sousa, de 04/08/2012 no 
valor de R$ 106,67), 1313112190PI000056 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Larice Fernandes Nogueira, de 04/08/2012 no 
valor de R$ 106,67), 1313112190PI000091 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Maria Lúcia Gomes de Oliveira, de 03/08/2012 no 
valor de R$ 105,00), 1313112190PI000089 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Maria Lúcia Gomes de Oliveira, de 03/08/2012 no 
valor de R$ 105,00), 1313112190PI000043 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Raimundo Ferreira Lima, de 06/08/2012 no valor 
de R$ 103,33), 1313112190PI000011 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Áurea Maria dos Santos, de 06/08/2012 no valor 
de R$ 103,33), 1313112190PI000044 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Raimundo Ferreira Lima, de 06/08/2012 no valor 
de R$ 103,33), 1313112190PI000047 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Raimundo Nonato Araújo Cardoso, de 06/08/2012 
no valor de R$ 103,33), 1313112190PI000020 (locação/cessão de 
bem imóvel doado por Amália Chaves Monteiro, de 06/08/2012 no 
valor de R$ 103,33), 1313112190PI000033 (locação/cessão de bem 
imóvel doado por Maria José da Silva, de 06/08/2012 no valor de R$ 
103,33), 1313112190PI000009 (locação/cessão de bem imóvel 
doado por Maria do Amparo Santana Meneses, de 06/08/2012 no 
valor de R$ 101,67), 1313112190PI000098 (locação/cessão de bem 
móvel doado por Filipe Bastos Nogueira, de 23/07/2012 no valor de 
R$ 76,00), 1313112190PI000083 (locação/cessão de bem imóvel 
doado por Gabriela Nogueira Passos, de 13/09/2012 no valor de R$ 
40,00), 1313112190PI000081 (locação/cessão de bem imóvel doado 
por Maria de Jesus Solano Nogueira, de 13/09/2012 no valor de R$ 
40,00), 1313112190PI000045 (locação/cessão de bem imóvel doado 
por Francisco das Chagas Gomes Oliveira, de 13/09/2012 no valor 
de R$ 40,00), 1313112190PI000121 (locação/cessão de bem imóvel 
doado por Jonas Rocha Brasil Júnior, de 13/09/2012 no valor de R$ 
40,00), 1313112190PI000123 (locação/cessão de bem imóvel doado 
por Kleuda Monteiro da Silva, de 13/09/2012 no valor de R$ 40,00), 
1313112190PI000125 (locação/cessão de bem imóvel doado por 
Iraneide Ferreira da Silva, de 13/09/2012 no valor de R$ 40,00) e 
1313112190PI000026 (locação/cessão de bem móvel doado por 
Gabriela Nogueira Passos, de 23/07/2012 no valor de R$ 38,00). 
Ademais, faz-se mister o registro de que o recibo de 
nº1313112190PI000032 (doação por Antônio José Castelo Branco 
Medeiros, de 01/08/2012 no valor de R$ 138,00) foi inserido na 
prestação de contas após a entrega da prestação de contas final. 
   Tenho como não superadas as 
inconsistências graves arroladas acima, pois caracterizam a 
ocorrência de diversos pagamentos de despesas eleitorais com 
recursos que não transitam pela conta bancária de campanha, ou 
seja são recursos estimáveis em dinheiro provenientes de terceiros 
que não comprovaram serem as doações fruto dos serviços ou 
atividade econômica do doador e que os bens permanentes integrem 
o seu patrimônio. Trata-se de burla ao art. 23 da Resolução TSE nº 
23.376/2012. 

   Nesse contexto fático, traz-se à 
colação texto de julgados erigidos pelo Eg. TRE-PI, que foi 
ementado nos seguintes termos, com os precedentes nominados:  ( I 
)“Recurso. Prestação de Contas. Candidato a Vereador. Eleições 
2008...Nos termos do art. 40, III, da Resolução TSE nº 
22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de contas de candidato 
quando verificada falha que compromete sua regularidade.” 
(Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, Relator: Dr. Marcelo 
Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação Diário de Justiça, tomo 
230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº PC-109, de 18/05/2009, 
Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009. ( II ) “ACÓRDÃO Nº 694, DE 
06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIATO Nº 694. 
CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 2006. REJEIÇÃO. 
SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 22.250/06, CUMPRE 
REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO, 
QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE EXAMINADAS EM 
COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” (PUBLICADA NO DJE Nº 
5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI 
Nº 779, DE 02/04/2007 E ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 
06/03/2007.  
   Desse modo, conclui-se que as 
inconsistências remanescentes comprometem a credibilidade dos 
números apresentados, sobretudo  quando analisado o conjunto das 
peças que instruem o processo sob julgamento. 
   Ante o exposto, com fundamento no 
art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução 
TSE nº 23.376/2012, JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de DÉCIO SOLANO NOGUEIRA, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido dos 
Trabalhadores – PT, nas eleições de 2012,  pela irregularidade  dos 
números apresentados. Teresina-PI, em 03 de dezembro 2012. 
Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona 
Eleitoral/PI.                      
                     
        
PROCESSO Nº 236-19/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: WILMAR WILSON NOGUEIRA VASCONCELOS 
                         
                                 Tratam  os presentes autos de 
prestação de contas referente a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros no curso da campanha eleitoral de  2012. 
   
   Autuado o processo, foi realizada  a 
análise das peças de instrução às fls. 195/199, o que resultou na 
conversão dos autos em diligência para a superação das 
inconsistências encontradas. Intimado, o candidato compareceu ao 
processo com a documentação pertinente, resultando na expedição 
do relatório técnico final que repousa às fls. 323/326. Ouvido, o 
Ministério Público oficiante nesta 2ª Zona expediu necessário 
parecer, fls. 329/330.  Relatório. Decido.                             
   Pelo exame dos autos, constatou-se 
que as falhas presentes durante a análise técnica inicial não foram 
suficientemente esclarecidas após o comparecimento da parte ao 
processo em cumprimento às diligências que lhe foram reclamadas, 
o que potencializa  o comprometimento da credibilidade dos números 
apresentados, quando analisado o conjunto das peças. Registe-se 
que as contas remanesceram com várias inconsistências, 
notadamente quando da circularização de vários recibos eleitorais, 
quando se constatou a deficiência no preenchimento e ausência de 
vários instrumentos comprobatórios de regular realização das 
despesas, as quais passo a descrever.  
   No Demonstrativo dos Recursos 
Arrecadados – DRA foi identificado um recibo eleitoral que não foi 
enviado, assim como o respectivo termo de doação e nota fiscal 
(recibo nº 4414512190PI000022, de 01/08/2012, doação de serviços 
de produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, por Elmano 
Ferrer de Almeida, CNAE Fiscal 9492800, valor R$ 270,92) e outro 
cujo respectivo termo de doação não consta nos autos (recibo nº 
4414512190PI000021, de 17/08/2012, doação de serviços de 
publicidade por material impresso, por Elmano Ferrer de Almeida, 
CNAE Fiscal 9492800, valor R$ 332,25). É inconsistência que 
desatende ao disposto no art. 4° da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
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   Em resposta à ausência de documento 
comprobatório da propriedade/posse de bem imóvel do Sr. Hitalo 
Henrique Oliveira Carvalho cuja cessão/locação foi objeto de doação 
(recibo nº 4414512190PI000100, de 25/07/2012, valor R$ 30,00), o 
candidato limitou-se a informar que o mesmo o possui em seu nome 
(fl. 240). Trata-se de pagamento de despesa eleitoral com recursos 
que não transitam pela conta bancária de campanha, ou seja são 
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de terceiro que não 
comprova ser a doação fruto de serviço ou atividade econômica do 
doador e que o bem permanente integre o seu patrimônio, em 
afronta ao art. 23 da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
   Em relação a outros 04 (quatro) 
recibos eleitorais analisados sobre a cessão/doação de veículos para 
adesivação ou uso em campanha política  sem os respectivos 
CRLVs , o candidato afirmou em sua defesa que, apesar de estarem 
em nome de outras pessoas, os referidos veículos são de 
propriedade dos doadores. São eles recibo nº 4414512190PI000044 
(de 04/09/2012, doado por Tito Lívio de Oliveira Vasconcelos, valor 
R$ 100,00), recibo nº 4414512190PI000040 (de 28/08/2012, doado 
por Geraldo Magela Nogueira Vasconcelos, valor R$ 100,00), recibo 
nº 4414512190PI000039 (de 24/08/2012, doado por Justiniano 
Vasconcelos de Sousa, valor R$ 100,00) e recibo nº 
4414512190PI000038 (de 24/08/2012, doado por Vilmar Wilson 
Nogueira de Vasconcelos, valor R$ 3.850,00). Registre-se que a 
simples declaração do candidato não é meio hábil a comprovar a 
propriedade dos referidos bens. Portanto, restam caracterizados 
diversos pagamentos de despesas eleitorais com recursos que não 
transitam pela conta bancária de campanha, ou seja são recursos 
estimáveis em dinheiro provenientes de terceiros que não 
comprovaram serem as doações fruto dos serviços ou atividade 
econômica do doador e que os bens permanentes integrem o seu 
patrimônio, em contrariedade ao art. 23 da Resolução TSE nº 
23.376/2012. 
   Apesar de os 19 (dezenove) recibos 
eleitorais a seguir especificados estarem munidos dos respectivos 
termos de doação/cessão, eles se encontram sem assinatura tanto 
dos cedentes/doadores, como dos responsáveis pela emissão: 
recibo nº 4414512190PI000100 (de 25/07/2012, doado por Hitalo 
Henrique Oliveira Carvalho, receita com publicidade por placas, 
estandartes e faixas, valor R$ 30,00), recibo nº 
4414512190PI000101 (de 16/07/2012, doado por Izabel Maria 
Vasconcelos Pinto, receita com publicidade por placas, estandartes e 
faixas, valor R$ 30,00), recibo nº 4414512190PI000107 (de 
19/07/2012, doado por Lúcia de Fátima Sousa Lima, receita com 
publicidade por placas, estandartes e faixas, valor R$ 30,00), recibo 
nº 4414512190PI000107 (de 25/07/2012, doado por Adriele Portão 
dos Santos, receita com publicidade por placas, estandartes e faixas, 
valor R$ 30,00), recibo nº 4414512190PI000109 (de 25/07/2012, 
doado por Tito Lívio de Oliveira Vasconcelos, receita com 
publicidade por placas, estandartes e faixas, valor R$ 30,00), recibo 
nº 4414512190PI000105 (de 25/07/2012, doado por Jandira Gomes 
de Araújo Batista, receita com publicidade por placas, estandartes e 
faixas, valor R$ 30,00), recibo nº 4414512190PI000104 (de 
25/07/2012, doado por Maria Osnica Ribeiro de Vasconcelos, receita 
com publicidade por placas, estandartes e faixas, valor R$ 30,00), 
recibo nº 4414512190PI000103 (de 17/07/2012, doado por Milena 
Vânia Abreu Lima, receita com publicidade por placas, estandartes e 
faixas, valor R$ 30,00), recibo nº 4414512190PI000106 (de 
25/07/2012, doado por Denise de Sousa Soares, receita com 
publicidade por placas, estandartes e faixas, valor R$ 30,00), recibo 
nº 4414512190PI000109 (de 25/07/2012, doado por Tito Lívio de 
Oliveira Vasconcelos, receita com publicidade por placas, 
estandartes e faixas, valor R$ 30,00), recibo nº 
4414512190PI000044 (de 04/09/2012, doado por Tito Lívio de 
Oliveira Vasconcelos, receitas diversas a especificar, valor R$ 
100,00), recibo nº 4414512190PI000043 (de 22/08/2012, doado por 
José de Ribamar Ferreira da Cunha, receitas diversas a especificar, 
valor R$ 100,00), recibo nº 4414512190PI000042 (de 23/08/2012, 
doado por Wilson Vasconcelos de Carvalho Filho, receitas diversas a 
especificar, valor R$ 100,00), recibo nº 4414512190PI000041 (de 
23/08/2012, doado por Tito Lívio de Oliveira Vasconcelos, receitas 
diversas a especificar, valor R$ 100,00), recibo nº 
4414512190PI000040 (de 28/08/2012, doado por Geraldo Magela 
Nogueira Vasconcelos, receitas diversas a especificar, valor R$ 
100,00), recibo nº 4414512190PI000039 (de 24/08/2012, doado por 
Justiniano Vasconcelos de Sousa, receitas diversas a especificar, 
valor R$ 100,00), recibo nº 4414512190PI000034 (de 28/08/2012, 

doado por Helio de Sousa Pitanga, receitas diversas a especificar, 
valor R$ 2.300,00) , recibo nº 4414512190PI000036 (de 27/08/2012, 
doado por Islany Ribeiro de Vasconcelos Pitanga, receitas diversas a 
especificar, valor R$ 2.300,00) e recibo nº 4414512190PI000037 (de 
27/08/2012, doado por Jorge Costa Silva, receitas diversas a 
especificar, valor R$ 100,00). Trata-se de desconformidade ao art. 
33, caput da Resolução TSE n° 23.376/2012 cuja previsão é a de 
que toda e qualquer arrecadação de recurso deva ser formalizada 
mediante a emissão de recibo eleitoral a ser integralmente 
preenchido. 
   Em que pese o candidato alegar não 
ter existido despesa perante a empresa Progresso de Livros e 
Livraria – ME, CNPJ 11.0206.785/0001-80, atribuindo-a a falha de 
registro na prestação de contas, ratifica-se a permanência da 
irregularidade por constar nos autos um recibo no valor de R$ 50,50 
assinado por representante da empresa na fl. 97. É caso de despesa 
contraída junto a pessoa jurídica cuja comprovação se deu 
irregularmente por meio de documentação inábil, segundo a 
legislação fiscal, e em contrariedade ao disposto no art. 42 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012. 
   Registre-se também a presença de 
despesa paga em 31/10/2012 com cheque avulso no valor de R$ 
5,00, conforme extrato bancário, sem documentação pertinente. Tal 
fato autoriza a identificação desse numerário como sobra de 
campanha (vide Demonstrativo de Receitas e Despesas, fl. 218) e, 
portanto, desacompanhada de guia de depósito comprovando seu 
recolhimento ao partido.            
   Nesse contexto fático, traz-se à 
colação texto de julgados erigidos pelo Eg. TRE-PI, que foi 
ementado nos seguintes termos, com os precedentes nominados:  ( I 
)“Recurso. Prestação de Contas. Candidato a Vereador. Eleições 
2008...Nos termos do art. 40, III, da Resolução TSE nº 
22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de contas de candidato 
quando verificada falha que compromete sua regularidade.” 
(Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, Relator: Dr. Marcelo 
Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação Diário de Justiça, tomo 
230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº PC-109, de 18/05/2009, 
Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009. ( II ) “ACÓRDÃO Nº 694, DE 
06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIATO Nº 694. 
CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 2006. REJEIÇÃO. 
SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 22.250/06, CUMPRE 
REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO, 
QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE EXAMINADAS EM 
COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” (PUBLICADA NO DJE Nº 
5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI 
Nº 779, DE 02/04/2007 E ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 
06/03/2007.  
 
   Desse modo, conclui-se que as 
inconsistências remanescentes comprometem a credibilidade dos 
números apresentados, sobretudo  quando analisado o conjunto das 
peças que instruem o processo sob julgamento. 
   Ante o exposto, com fundamento no 
art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução 
TSE nº 23.376/2012, JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de WILMAR WILSON NOGUEIRA 
VASCONCELOS, que concorreu ao cargo de vereador de Teresina 
(PI), pelo Partido Republicano Progressista – PRP, nas eleições de 
2012,  pela irregularidade  dos números apresentados. Teresina-PI, 
em 03 de dezembro 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho 
Couto, Juíza da 2ª Zona Eleitoral/PI. 
                                                        
                                           
PROCESSO Nº 287-30/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO:  SCHEYVAN XAVIER LIMA                                                        
                                    Tratam  os presentes autos de prestação de 
contas referente a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
no decorrer da campanha eleitoral de 2012.    
Autuado o processo, foi realizada a análise das peças de instrução, o 
que resultou na conversão dos autos em diligência para a superação 
das inconsistências encontradas. Intimado, o candidato compareceu 
ao processo com a documentação pertinente, resultando na 
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expedição do relatório técnico final  que repousa à fl. 398. Ouvido, o 
Ministério Público expediu parecer consistindo na aprovação com 
ressalvas da prestação de contas em relevo. Relatório. Decido.       
Pelo exame dos autos, constatou-se que as falhas presentes durante 
a análise técnica inicial não foram suficientemente esclarecidas após 
o comparecimento da parte ao processo em cumprimento às 
diligências que lhe foram reclamadas, o que potencializa  o 
comprometimento da credibilidade dos números apresentados, 
quando analisado o conjunto das peças. Registe-se que as contas 
remanesceram com várias inconsistências, notadamente a partir da 
circularização de vários recibos eleitorais, quando se constatou tanto 
a ausência quanto a incongruência entre vários instrumentos 
comprobatórios de regular realização das despesas, as quais passo 
a descrever.  
Sobre os recibos eleitorais a seguir, restam omissas os seguintes 
documentos essenciais: recibo nº 36656.12190.PI.000029 (fl. 115, 
não enviada cópia da CNH do motorista), recibo nº 
36656.12190.PI.000040 (fl. 142, de comprovantes de 
endereço/propriedade dos imóveis cujos muros foram cedidos não 
enviados) e 36656.12190.PI.000044 (fl. 166, de comprovantes de 
endereço/propriedade dos imóveis cujos muros foram cedidos não 
enviados).  Tenho como não superadas tais irregularidades, pois 
refletem o pagamento de diversas despesas eleitorais com recursos 
que não transitam pela conta bancária de campanha, ou seja são 
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de terceiros que não 
comprovaram serem as doações fruto dos serviços ou atividade 
econômica do doador e que os bens permanentes integrem o seu 
patrimônio, em afronta ao art. 23 da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
No tocante à incongruência entre peças acostadas, tem-se o 
seguinte:  ( I ) o comprovante de endereço  (fl. 360) referente ao 
recibo eleitoral nº 36656.12190.PI.000051 (fl. 160) está em nome 
diverso do cedente; ( II ) a Sra. Doralice F. Lustosa é falecida, 
conforme certidão de óbito na fl. 387, mas continua constando na 
prestação de contas como doadora como o CPF da neta Sra. Letícia 
Lustosa Pinheiro; ( III ) a Sra. Maria Júlia S. Da Silva foi registrada 
como doadora com o CPF de seu neto, Sr. José Fernando Cunha de 
Sousa.        
      Nesse contexto fático, traz-se à colação texto 
de julgados erigidos pelo Eg. TRE-PI, que foi ementado nos 
seguintes termos, com os precedentes nominados: 
 
“Recurso. Prestação de Contas. Candidato a Vereador. Eleições 
2008...Nos termos do art. 40, III, da Resolução TSE nº 
22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de contas de candidato 
quando verificada falha que compromete sua regularidade.” 
(Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, Relator: Dr. Marcelo 
Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação Diário de Justiça, tomo 
230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº PC-109, de 18/05/2009, 
Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009. 
 
“ACÓRDÃO Nº 694, DE 06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIATO Nº 694. CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 
2006. REJEIÇÃO. SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 
22.250/06, CUMPRE REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE 
EXAMINADAS EM COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” 
(PUBLICADA NO DJE Nº 5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” 
PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI Nº 779, DE 02/04/2007 E 
ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 06/03/2007.   Desse 
modo, conclui-se que as inconsistências remanescentes 
comprometem a credibilidade dos números apresentados, sobretudo  
quando analisado o conjunto das peças que instruem o processo sob 
julgamento. 
   Ante o exposto, com fundamento no 
art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução 
TSE nº 23.376/2012, JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de SCHEYVAN XAVIER LIMA, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido 
Trabalhista Cristão – PTC, nas eleições de 2012,  pela irregularidade  
dos números apresentados. Teresina-PI, em 03 de dezembro 2012. 
Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona 
Eleitoral/PI. 
                  
                                                                  

PROCESSO Nº 414-65/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: TRAJANO PAULO NUNES SATURNINO 
                                                                               
Tratam  os presentes autos de prestação de contas referente a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012. 
Autuado o processo, foi realizada  a análise preliminar das peças de 
instrução (fls. 203/204), o que resultou na conversão dos autos em 
diligência para a superação das inconsistências encontradas. 
Intimado, o candidato compareceu ao processo com a 
documentação pertinente (fls. 208/269), resultando na expedição do 
relatório técnico final  que repousa na fl. 272. Em sede de oitiva, o 
Ministério Público oficiante nesta 2ª Zona  expediu necessário 
parecer, fl. 275. 
É o relatório. Decido.                       
Pelo exame dos autos, constatou-se que as falhas  presentes 
durante a análise técnica inicial não foram suficientemente 
esclarecidas após o comparecimento da parte ao processo em 
cumprimento às diligências que lhe foram reclamadas, o que 
potencializa  o comprometimento da credibilidade dos números 
apresentados, quando analisado o conjunto das peças. Registe-se 
que as contas remanesceram com várias inconsistências, 
notadamente quando da circularização de vários recibos eleitorais 
com inconsistências na documentação complementar e ausência de 
documentos comprobatórios da realização de despesas, conforme 
se passa a descrever. 
O recibo eleitoral nº 40888.12190.PI.000001 (fls. 158 e 251) 
encontra-se desacompanhado de comprovante de propriedade do 
imóvel cedido e está apócrifo, assim como o respectivo termo de 
cessão (fl. 159). Por se tratar de recurso estimável em dinheiro 
provenientes de terceiro que não comprovou ser a respectiva doação 
fruto de seus serviços ou atividades econômicas e que os bens 
permanentes integrem o seu patrimônio, não se amolda aos ditames 
do art. 23 da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
Em relação às despesas pagas com os cheques 900041, 900042, 
900043, 900033, 900034 e 900035 (fls. 225/226), que representam 
valores brutos no montante de R$ 3.735,00, não foram apresentadas 
as respectivas notas fiscais, mas tão somente os recibos de fls. 
259/263, contrariando o disposto no art. 42 da Resolução TSE n° 
23.376/2012. 
 
Sobre o recibo eleitoral n° 40888.12190.PI.000087, apesar da 
justificativa apresentada na fl. 208, este remanesce sem a assinatura 
do emitente, assim como seu termo de doação, e não está 
acompanhado da  respectiva nota fiscal.  
O termo de cessão de fl. 190 permanece sem o preenchimento em 
campos essenciais e sem assinatura do cessionário. 
Os recibos eleitorais de nº  40888.12190.PI.000013,  
40888.12190.PI.000025 e  40888.12190.PI.000026 (fls. 252 a 257) 
descreveram despesas com serviços de atendimento do comitê e 
motorista, porém foram apresentados sem os termos de cessão e 
sem cópias das CNH's dos motoristas. 
Nesse contexto fático, traz-se à colação texto de julgados erigidos 
pelo Eg. TRE-PI, que foi ementado nos seguintes termos, com os 
precedentes nominados:  
 
“Recurso. Prestação de Contas. Candidato a Vereador. Eleições 
2008...Nos termos do art. 40, III, da Resolução TSE nº 
22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de contas de candidato 
quando verificada falha que compromete sua regularidade.” 
(Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, Relator: Dr. Marcelo 
Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação Diário de Justiça, tomo 
230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº PC-109, de 18/05/2009, 
Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009. 
                    
“ACÓRDÃO Nº 694, DE 06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIATO Nº 694. CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 
2006. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL PELO PDT. 
REJEIÇÃO. SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 22.250/06, 
CUMPRE REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE 
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EXAMINADAS EM COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” 
(PUBLICADA NO DJE Nº 5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” 
PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI Nº 779, DE 02/04/2007 E 
ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 06/03/2007.  
Desse modo, conclui-se que as inconsistências remanescentes 
comprometem a credibilidade dos números apresentados, sobretudo  
quando analisado o conjunto das peças que instruem o processo sob 
julgamento. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de TRAJANO PAULO NUNES SATURNINO, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido 
Socialista Brasileiro – PSB, nas eleições de 2012,  pela 
irregularidade  dos números apresentados. Teresina-PI, em 02 de 
dezembro 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza 
da 2ª Zona Eleitoral/PI. 
                       
                                                                  
PROCESSO Nº 571-38/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: LUIZ HUMBERTO ARAÚJO SILVEIRA                                                                                
Tratam  os presentes autos de prestação de contas relativa a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                     
 Autuado o processo, foi realizada  a análise preliminar das peças de 
instrução (fls. 415/422), o que resultou na conversão dos autos em 
diligência para a superação das inconsistências encontradas. 
Intimado, o candidato compareceu ao processo com a 
documentação pertinente (fls. 426/576), resultando na expedição do 
relatório técnico final  que repousa às fls. 578/582. Em sede de 
oitiva, o Ministério Público oficiante nesta 2ª Zona  expediu 
necessário parecer, fl. 585/586.  
É o relatório. Decido.                       
Pelo exame dos autos, constatou-se que as falhas presentes durante 
a análise técnica inicial não foram suficientemente esclarecidas após 
o comparecimento da parte ao processo em cumprimento às 
diligências que lhe foram reclamadas, o que potencializa  o 
comprometimento da credibilidade dos números apresentados, 
quando analisado o conjunto das peças. Registe-se que as contas 
remanesceram com várias inconsistências, notadamente quando da 
circularização de vários recibos eleitorais a respeito da ilegitimidade 
e/ou falta de comprovação da legitimidade da propriedade/posse de 
bens doados para a campanha. 
Sobre os recursos arrecadados de terceiros com cessão ou locação 
de veículos devido o fato de haver divergência entre o nome do 
cedente e do proprietário do automóvel, relacionado ao recibo n° 
4363212190PI000124 (doado por Cristy Sousa Oliveira, CNAE Fiscal 
PF – Pessoa Física, de 14/09/2012 no valor de R$ 1.200,00), o 
candidato justificou ser o doador o atual proprietário do veículo e que 
ainda não o havia transferido para seu nome, acostando mera 
declaração.  
Não foram apresentadas quaisquer documentos comprobatórios da 
propriedade/posse em relação aos recursos estimáveis arrecadados 
de terceiros, CNAE Fiscal PF – Pessoa Física, com locação/cessão 
de bens imóveis referentes aos 29 (vinte e nove) recibos eleitorais a 
seguir: 4363212190PI000007 (doado por Raimundo Nonato 
Machado, de 26/07/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000016 (doado por José Pedro Gomes da Silva, de 
26/07/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000028 (doado 
por Tereza de Jesus Ivo S. C., de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00), 4363212190PI000031 (doado por Maria de Lourdes D 
Costa, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000032 
(doado por Erima Nonato de Sousa, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00), 4363212190PI000038 (doado por Maurineide Nunes de 
Carvalho Bezerra, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000042 (doado por Ana Lúcia Araújo Silva Neves, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000049 (doado 
por Maria das Graças da Silva, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00), 4363212190PI000056 (doado por Maria Francisca da Silva 
Chaves, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000058 (doado por Maria dos Remédios Nunes 
Sousa, de 22/08/2012 no valor de R$ 300,00), 4363212190PI000060 
(doado por Aline Gouveia Costa de Sousa, de 22/08/2012 no valor 

de R$ 300,00), 4363212190PI000061 (doado por Raimundo 
Rodrigues de Sousa, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000064 (doado por Leandro Pereira de Andrade, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000066 (doado 
por José Alves da Silva, de 22/08/2012 no valor de R$ 750,00),  
4363212190PI000068 (doado por Antonio César da Conceição Silea, 
de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000069 (doado 
por Gilene do N. Carvalho, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000071 (doado por Francisco Reginaldo Araújo 
Rodrigues, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000072 (doado por Aluisio Marques da Costa, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000073 (doado 
por Francisco das Chagas Barbosa Silva, de 22/08/2012 no valor de 
R$ 150,00),  4363212190PI000075 (doado por Francisco Pereira 
Mendonça, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000082 (doado por Orisvaldo Silva de Carvalho, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000083 (doado 
por Manoel Antônio de Oliveira Neves, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00),  4363212190PI000085 (doado por Domingos Viana de 
Oliveira, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000086 (doado por Michele Quaresma Silva, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00),  4363212190PI000089 (doado 
por Elias de Jesus Silva, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00),  
4363212190PI000091 (doado por Cecilia Maria da Silva Bonifácio, 
de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000103 (doado 
por Gilberto Augusto de Sousa, de 14/08/2012 no valor de R$ 
450,00), 4363212190PI000113 (doado por Francisca Adriana 
Cardoso de Sousa, de 14/08/2012 no valor de R$ 450,00), 
4363212190PI000117 (doado por José Alves da Silva, de 
14/08/2012 no valor de R$ 600,00). 
 
Foram apresentados documentos comprobatórios da 
propriedade/posse (comprovantes residenciais) em nome dos 
cedentes com endereços diferentes dos constantes nos termos de 
cessão em relação aos recursos estimáveis arrecadados de 
terceiros, CNAE Fiscal PF – Pessoa Física, com locação/cessão de 
bens imóveis referentes aos 03 (três) recibos eleitorais a seguir: 
4363212190PI000035 (doado por Francinaldo Gomes Silva, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000052 (doado 
por Reginaldo Nunes de Sousa, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00) e 4363212190PI000095 (doado por Carlena Borges 
Magalhães, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00). 
Foram trazidos documentos em nome dos cedentes que não são 
hábeis a comprovar a propriedade/posse (faturas de cartão de 
crédito, carnês de lojas comerciais e declarações), em relação aos 
recursos estimáveis arrecadados de terceiros, CNAE Fiscal PF – 
Pessoa Física, com locação/cessão de bens imóveis referentes aos 
25 (vinte e cinco) recibos eleitorais a seguir: 4363212190PI000005 
(doado por José Pedro Gomes da Silva, de 26/07/2012 no valor de 
R$ 150,00), 4363212190PI000029 (doado por Maria Antônia 
Rodrigues, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000030 (doado por Zélia Maria da Silva, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000033 (doado 
por Maria de Nazaré Vidal da Cruz, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00), 4363212190PI000039 (doado por Maria do Socorro Araújo 
da Silva, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000040 (doado por Ana Maria Ferreira da Silva, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000043 (doado 
por Erinaldo Silva Leão, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000047 (doado por Simone Silva Fontinele Gomes, de 
22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000050 (doado 
por Maria Rodrigues Calasso, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000051 (doado por Maria de Jesus Nunes de Sousa, 
de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000057 (doado 
por Maria Edileuza P. Da Silva, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00), 4363212190PI000062 (doado por Pedro Vieira da Rocha, 
de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000063 (doado 
por Márcia Maria Nunes de Oliveira, de 22/08/2012 no valor de R$ 
300,00), 4363212190PI000065 (doado por Josimar Oliveira da 
Rocha, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000067 
(doado por Fabiana Ribeiro Melo, de 22/08/2012 no valor de R$ 
300,00), 4363212190PI000070 (doado por Valdinar Nunes Ferreira 
Filho, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000074 
(doado por Manuel Moura da Cruz, de 22/08/2012 no valor de R$ 
150,00), 4363212190PI000087 (doado por Maria da Cruz do 
Nascimento, de 22/08/2012 no valor de R$ 300,00), 
4363212190PI000092 (doado por Getúlio Oliveira da Silva, de 
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22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 4363212190PI000093 (doado 
por Raimundo José da Rocha, de 22/08/2012 no valor de R$ 
450,00), 4363212190PI000094 (doado por Valter Alves da Cruz, de 
22/08/2012 no valor de R$ 300,00), 4363212190PI000096 (doado 
por Daniele Leite, de 22/08/2012 no valor de R$ 150,00), 
4363212190PI000105 (doado por Carlos Augusto Silva Borges, de 
22/08/2012 no valor de R$ 300,00), 4363212190PI000111 (doado 
por Cleone Marcos de Oliveira, de 22/08/2012 no valor de R$ 
450,00) e 4363212190PI000114 (doado por Juliete de Sousa, de 
22/08/2012 no valor de R$ 450,00). 
Tenho por não superada todas as inconsistências arroladas acima e 
consideradas graves pela não apresentação de documentos hábeis 
para tanto. Resta caracterizada a ocorrência de diversos 
pagamentos de despesas eleitorais com recursos que não transitam 
pela conta bancária de campanha e em desacordo com o art. 23 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012. 
Nesse contexto fático, traz-se à colação texto de julgados erigidos 
pelo Eg. TRE-PI, que foi ementado nos seguintes termos, com os 
precedentes nominados:  ( I )“Recurso. Prestação de Contas. 
Candidato a Vereador. Eleições 2008...Nos termos do art. 40, III, 
da Resolução TSE nº 22.715/2008, cumpre rejeitar prestação de 
contas de candidato quando verificada falha que compromete 
sua regularidade.” (Acórdão Decisão nº 244, de 14/12/2009, 
Relator: Dr. Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira, Publicação 
Diário de Justiça, tomo 230, pág. 6). – Precedentes: Ac. TRE-PI  nº 
PC-109, de 18/05/2009, Ac. TRE-PI  PC nº 231, de 20/10/2009. ( II ) 
“ACÓRDÃO Nº 694, DE 06/08/2007. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIATO Nº 694. CLASSE 11ª - TERESINA – PIAUÍ. ASSUNTO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 
2006. REJEIÇÃO. SEGUNDO O ART. 39, III, DA RE. TSE Nº 
22.250/06, CUMPRE REJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, QUANDO VERIFICADAS FALHAS QUE 
EXAMINADAS EM COJUNTO MACULAM AS CONTAS.” 
(PUBLICADA NO DJE Nº 5.924, DE 17/08/2008, P. 23.” 
PRECEDENTES: ACÓRDÃO TRE-PI Nº 779, DE 02/04/2007 E 
ACÓRDÃO TRE-PI Nº 859, DE 06/03/2007.  
Desse modo, conclui-se que as inconsistências remanescentes 
comprometem a credibilidade dos números apresentados, sobretudo  
quando analisado o conjunto das peças que instruem o processo sob 
julgamento. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, III, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de LUIZ HUMBERTO ARAÚJO SILVEIRA, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido da 
Social Democracia Brasileira – PSDB, nas eleições de 2012,  pela 
irregularidade  dos números apresentados. Teresina-PI, em 03 de 
dezembro 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza 
da 2ª Zona Eleitoral/PI. 

 
                             
PROCESSO Nº 645-92/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: JOSELITO FERREIRA ALVES       
Tratam  os presentes autos de prestação de contas referente a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros no decorrer da 
campanha eleitoral de 2012.                                   
                                   Autuado o processo, foi realizada a análise das 
peças de instrução, o que resultou na conversão dos autos em 
diligência para a superação das inconsistências encontradas. 
Intimado, o candidato compareceu ao processo com a 
documentação pertinente, resultando na expedição do relatório 
técnico final  que repousa à fl. 71/72. Ouvido, o Ministério Público 
expediu parecer consistindo na aprovação com ressalvas da 
prestação de contas em relevo.  
   Relatório. Decido.                         
                                                                                    
Pelo exame dos autos, constata-se que as falhas remanescentes 
estampadas no relatório técnico final, quanto a recibos eleitorais e 
termos de cessão do próprio candidato para sua candidatura sem 
assinatura do doador e  quanto a extrapolação do prazo de dez dias 
para abertura da conta bancária contados a partir da concessão do 
CNPJ, bem como eventual extemporaneidade na entrega de 
documentos, não potencializam, por si,  o comprometimento da 

credibilidade dos números apresentados, quando analisado o 
conjunto das peças. 
Nesse contexto fático, deve-se ressaltar que as cortes eleitorais tem 
decidido reiteradamente no sentido de que devem ser aprovadas, 
ainda que com ressalvas, as prestações de contas de candidatos ao 
cargo de vereador, quando presentes vícios que, analisados em 
conjunto, não comprometem sua regularidade (In Ac. TRE-PI/PC-
159, de 19/05/2009 – C/Precedentes). Dessa forma, concluo que se 
apresentam como regulares as contas trazidas a julgamento, 
considerando que as falhas presentes, quando analisadas 
coletivamente, não tem o condão de comprometer a confiabilidade 
dos números apresentados.   
Isto posto, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.504, de 
30/09/1997, c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, 
JULGO APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha de JOSELITO FERREIRA ALVES, que 
concorreu ao cargo de vereador de Teresina (PI), pelo Partido Pátria 
Livre – PPL, nas eleições de 2012, por considerar que as falhas 
remanescentes não comprometem a regularidade do conjunto dos 
números apresentados. Teresina-PI, em 02 de dezembro 2012. 
Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, Juíza da 2ª Zona 
Eleitoral/PI.                              
                                                               
                                                                            
    
PROCESSO Nº 317-65/2012 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ELEIÇÕES 2012 
INTERESSADO: CAIO LUSTOSA  BUCAR 
         
Trata-se nos presentes autos de prestação de contas referente a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante a 
campanha eleitoral de 2012.                                       
                                Procedida a análise preliminar das peças de 
instrução do processo, constatou-se a necessidade de  conversão 
em diligência para o candidato se manifestar sobre as 
inconsistências listadas às fls. 206/207. 
Regulamente notificado, o interessado compareceu ao processo de 
posse das justificativas do quanto lhe fora solicitado, o que ensejou a 
expedição do relatório técnico final encartado às fls. 270 a 273,  que 
deu como sanadas, apenas parcialmente, as falhas estampadas na 
fase inicial da análise.  
Em sua cota, o Ministério Público lançou parecer no qual opinou pela 
apresentação das contas em relevo, com as ressalvas que 
enumerou.   
Relatório. Decido.                           
Ao manusear os autos, observa-se que as peças de instrução do 
processo estão de acordo com a norma reguladora da espécie, 
objeto da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
O conteúdo da análise inicial trouxe à tona as inconsistências 
descritas no relatório técnico preliminar, o que ensejou que o 
candidato comparecesse ao processo para apresentar as 
justificativas pertinentes. 
A  resposta do candidato ao quanto lhe fora solicitado encontra-se 
acostada ao processo em análise, de onde se firma a convicção de 
que estão sanados a maior parte dos pontos levantados 
anteriormente. remanescendo como não suplantados ao todo os 
fatos destacados  em relação ao recibo de fls. 117, que somados ao 
conjunto dos números apresentados não remetem, todavia, para o 
comprometimento da confiabilidade dos elementos contidos nas 
peças de instrução, quando analisadas em seu conjunto formal. 
Dessa forma, conclui-se pela aprovação do processo trazido a 
julgamento, ainda que com a ressalva quanto ao Recibo Eleitoral nº 
40789.12190.PI.000018 e sua  documentação pertinente. 
Para ilustrar o quanto desenhado ao longo da análise dos autos 
trazidos a julgamento, cumpre destacar texto ementado em decisão 
emanada do Eg. TRE-PI, que se arrima ao caso em tela, cuja 
ementa foi vazada nos seguintes termos – “...1. As contas de 
candidato referentes à arrecadação e aplicação de recurso 
financeiros utilizados em campanha são consideradas prestadas e 
formalmente regulares, se instruídas com a documentação devida e 
nelas inexistam  impropriedades ou irregularidades relevantes. 2. 
Aprovação das contas com ressalva, entretanto, mercê das falhas 
constatadas pelo órgão técnico, quando não comprometedoras de 
sua regularidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade.” (Ac. Proc PC-233 – Murici dos Portelas – Piauí, 
datado de 26/10/2009 – Relator: Dr. Kássio Nunes Marques – 
Publicação – DJ – Diário de Justiça, tomo 201, página 04, de 
05/11/2010.)   Com precedentes.  
Ante o exposto, com esteio no art. 30 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, 
c/c o art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, JULGO 
APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS de 
campanha de CAIO LUSTOSA BUCAR, que concorreu ao cargo de 
vereador de Teresina (PI), nas eleições de 2012, pelo Partido 
Socialista Brasileiro- PSB, por considerar superadas, apenas 
parcialmente, as falhas  estampadas durante a análise dos 
documentos de instrução do processo  em epígrafe. Teresina-PI, em 
03 de dezembro 2012. Eliana Marcia Nunes de Carvalho Couto, 
Juíza da 2ª Zona Eleitoral/PI. 
          
 

3ª Zona Eleitoral 
 
Despachos 
 

CARTA DE ORDEM Nº 142-68/12 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
CARTA DE ORDEM Nº 142-68.2012.6.18.0003  
JUÍZO ORDENANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 
JUÍZO ORDENADO: Juízo Eleitoral da 03ª Zona – Parnaíba-PI  
REFERÊNCIA: Autos da Representação nº 4684-12.2010.6.18.0000 
FINALIDADE: Intimar as partes da data da redesignação da 
audiência de oitiva de testemunhas  
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral, por seu 
representante no Tribunal  
REPRESENTADO: Wilson Nunes Martins, candidato eleito ao cargo 
de Governador do Piauí, nas eleições de 2010 
ADVOGADO: Willian Guimarães Santos de Carvalho  
REPRESENTADO: Antonio José de Moraes Souza Filho, candidato 
eleito ao cargo de Vice-Governador do Piauí, nas eleições  de 2010 
ADVOGADO: Willian Guimarães Santos de Carvalho   
REPRESENTADO: Robert Rios Magalhães, candidato eleito ao 
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2010 
ADVOGADO: José Norberto Lopes Campelo  
REPRESENTADO: Kátia Cilene Rodrigues dos Santos  
ADVOGADO: José de Sousa Lima   
 
D E S P A C H O 
 
Considerando o improvimento do Agravo Regimental interposto nos 
autos da Representação nº 468412, mantendo a decisão que 
determinou a oitiva de testemunhas nesta 03ª Zona Eleitoral, 
redesigno a audiência para o dia 12/12/2012, às 09:15 horas, na 
sede deste Fórum Eleitoral.  
Intimações necessárias. 
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral. 
Cumpra-se.  
 
 Parnaíba (PI), 04 de dezembro de 2012. 
 
Dr. Carlos Eugênio Macêdo de Santiago 
Juiz da 3ª Zona Eleitoral 
Parnaíba-PI 
 
 
 
 
  
 

8ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

Edital N.º  69/2012 
 
 
EDITAL  COM  PRAZO  DE  10 (DEZ)  DIAS 
 
O Doutor NETANIAS BATISTA DE MOURA, MM. Juiz  Eleitoral  da 
8ª Zona, cidade e Comarca de Amarante, Estado do Piauí, no uso de 
suas atribuições legais, etc... 
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele tomarem 
conhecimento que, após o prazo de 10 (dez) dias, os eleitores 
inscritos nesta Zona, terão suas inscrições eleitorais CANCELADAS 
nos autos do Processo n.º 230-91.2012.6.18.0008, por motivo de 
FALECIMENTO nos termos do art. 71, IV e art. 77 do Código 
Eleitoral:  
 
 

NOME DO ELEITOR(A)  INSCRIÇÃO             DATA DO ÓBITO 
 
Julio Pereira de Sousa    003425091562                          18.10.2012 
Luiza Maria Jacinto         004869041546                          07.11.2012 
PedroFerreiradosAnjosNeto           018908031597           07.11.2012 
SolonarioCarlosdeMacedo          022732591546              04.11.2012 

João Batista dos Santos  022728861546                          04.11.2012 
Maria do Carmo da Silva 004987751562                          02.11.2012 
 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e assim não possam 
alegar ignorância, o MM. Juiz Eleitoral, Dr. NETANIAS BATISTA DE 
MOURA, mandou expedir o presente edital que será afixado no lugar 
de costume do Cartório Eleitoral e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Amarante, Estado do Piauí, aos 
quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze 
(04/12/2012).  Eu, ______, Jardel dos Santos Oliveira, Chefe de 
Cartório da 8ª Zona, o digitei e subscrevi. 
 
 
Dr. NETANIAS BATISTA DE MOURA 

    Juiz Eleitoral da 8ª Zona 
 
 
 

14ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAL Nº 57/12 
 

EDITAL Nº 57/2012(COM PRAZO DE CINCO DIAS) - CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA ANUAL 
 

O Excelentíssimo Senhor Dr. Max Paulo Soares de Alcântara, Juiz 
da 72ª Zona Eleitoral que responde pelo expediente da 14ª Zona-
Uruçuí/PI, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao 
disposto na Res. TSE n.º 21.372/2003, combinada com o 
Provimento n.º 06/2010-CRE/PI. 
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FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, em especial ao Ministério Público Eleitoral, 
aos Partidos Políticos e ao público em geral que fará Correição 
Ordinária Anual na 14ª Zona – Uruçuí/PI, com a finalidade de aferir 
a regularidade do funcionamento do Cartório Eleitoral e de seus 
serviços, ocasião em que serão examinados os livros, processos, 
documentos diversos, bem como adotadas as as providências que 
se fizerem necessárias, em conformidade com a legislação 
pertinente. FAZ SABER, ainda, que a abertura dos trabalhos se dará 
às 9 horas do dia 10/12/2012, no Fórum Eleitoral, situado na Rua 
Zeca Loló, 160, Malvinas, neste Município, com encerramento no dia 
19/12/2011, às 9 horas, podendo quaisquer partidos políticos e 
demais interessados apresentarem as reclamações ou 
considerações que acharem necessárias. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam no futuro alegar ignorância, 
mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente Edital que será 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí, afixado no local de costume e amplamente 
divulgado nesta cidade. Dado e passado na Cidade e Comarca de 
Uruçuí, Estado do Piauí, aos três dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e doze. Para constar, eu, _________Sandra Maria 
Santos Correa, Chefe do Cartório, preparei o presente Edital, digitei-
o e segue assinado pelo MM.º Juiz. 
 
 

Dr. Max Paulo Soares de Alcântara 
Juiz Eleitoral em Exercício na 14ª Zona 
  
 

Portarias 
 
PORTARIA N.º 10/2012 
  
 
O Excelentíssimo Senhor Drº Max Paulo Soares de Alcântara, Juiz 
Eleitoral da 72ª ZE, que responde pelo expediente da 14ª Zona – 
Uruçuí/PI, no uso de suas atribuições legais. 
 
Considerando o disposto na Resolução TSE n.º 21.372/2003, 
combinada com o Provimento CRE/PI nº 006/2010, de 26/03/2010; 
Considerando que é da competência dos Juízes Eleitorais baixar 
normas, instruções e recomendações para os trabalhos eleitorais; 
 
 
R E S O L V E:   
 
REALIZAR Correição Ordinária Anual na 14ª Zona Eleitoral, com a 
finalidade de aferir a regularidade do funcionamento do Cartório 
Eleitoral e de seus serviços, ocasião em que serão examinados os 
livros, processos, documentos diversos e adotadas outras 
providências que se fizerem necessárias, conforme está previsto na 
legislação pertinente; 
ESTABELECER o dia 10/12/2012, às 09 horas, na nova sede do 
Fórum Eleitoral, situada na Rua Zeca Loló, 160, Malvinas, nesta 
cidade, para a audiência de abertura dos trabalhos correicionais, 
cujo encerramento se dará às 9 horas do dia 19/12/2012, devendo  
comparecer os servidores lotados na Zona Eleitoral, munidos de 
títulos de nomeação ou outros; 
DETERMINAR que sejam devidamente notificados dos trabalhos 
correicionais o insigne Promotor Eleitoral, os representantes dos 
Partidos Políticos devidamente registrados, as autoridades dos 
Poderes Executivo e Legislativo da localidade, obedecendo-se, 
rigorosamente, as determinações contidas no Provimento já 
mencionado e observando-se a devida publicação do Edital e da 
presente Portaria no DJE, além de afixação dos referidos 

documentos no lugar de costume, para fins de conhecimento da 
sociedade em geral; 
 DESIGNAR, para secretariar os trabalhos da respectiva Correição 
Ordinária, a servidora Sandra Maria Santos Correa, Técnico 
Judiciário, que exerce a função de Chefe do Cartório Eleitoral, a qual 
assumirá o encargo sem prejuízo de suas atribuições normais; 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se. 
Uruçuí-PI,  3 de dezembro de 2012. 
 
Dr. Max Paulo Soares de Alcântara 
Juiz Eleitoral em Exercício na 14ª Zona 
  
 

18ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 290-34 E OUTROS/12 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇAS- PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CANDIDATOS – ELEIÇÕES 2012 
 
Processo nº 290-34.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
PREFEITO - 
Requerente – JOSÉ DE ARIMATEAS RABELO – Lagoa do Sítio - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Prefeito de Lagoa do Sítio/PI – JOSÉ DE ARIMATEAS RABELO – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 05/90. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 92). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 93/96). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012, bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como capazes de elidir as falhas 
detectadas; que sobre as despesas, verificou-se cessão de veículo 
sem as correspondentes despesas, bem como em relação a carro de 
som, comícios, serviços dentre outros; sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo e gravação de música de 
campanha e despesas com comício, embora tenha justificado que 
fora por conta do partido. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 23 

 
 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, ficou a cargo do partido 
despesas com comícios, gravação de música, divulgação de jingle... 
o que certamente será comprovado por ocasião da prestação de 
contas do partido e a cessão do veículo para a campanha para si 
mesmo, sendo o próprio condutor, o que não gerou recibo de 
despesas 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Prefeito de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – JOSÉ 
DE ARIMATEAS RABELO -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 255-74.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MANOEL JOSÉ DA LUZ – Novo Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – MANOEL JOSÉ DA LUZ – 
suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/40. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 42). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 43/45). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa foram consideradas como consistentes para sanar falha 
detectada; que sobre as despesas, verificou-se serviço de produção 
de jingle e despesas com carro de som, porém a justificativa do 
candidato não foram capazes de elidir a falha apontada; que sobe a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na produção e gravação de uma música, não 
demonstrando a correta despesas com o jingle, embora tenha 
justificado que fora por conta do partido. E por isso, opina pela 
desaprovação.  

Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, ficou a cargo do partido 
despesas com gravação de música, divulgação de jingle... o que 
certamente será comprovado por ocasião da prestação de contas do 
partido. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 – 
MANOEL JOSÉ DA LUZ -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 258-29.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – LUIS LOPES DA SILVA – Novo Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – LUIS LOPES DA SILVA – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/46. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 49). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 50/56). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que ficara sanada a falha no prazo da entrega e que foram 
apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da Resolução TSE nº 
23.376/2012), bem como encaminhados os recibos, comprovando a 
arrecadação dos recursos de campanha; que as informações em 
relação à receitas, foram encaminhadas, sendo detectadas 
divergências entre informações no que se refere à cessão de veículo 
sem a correspondente despesa do condutor, não sendo a justificativa 
capaz de elidir a falha apontada; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo, não tendo ficado demonstrado 
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as despesas do condutor, sendo que a justificativa do próprio 
candidato conduzir o veículo não é suficiente. E por isso, opina pela 
desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. (justificado). 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo para a 
campanha para si mesmo, ficou a cargo do mesmo a condução do 
veículo utilizado na propaganda, o que o levou a não geração de 
recibo 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 
– LUIS LOPES DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 283-42.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA – 
Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – FRANCISCO DAS CHAGAS 
MACIEL DA SILVA – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/64 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 66). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 67/71). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações no que se refere à 
cessão de veículo sem a correspondente despesa do condutor e 
propaganda eleitoral, não sendo a justificativa capaz de elidir a falha 
apontada; que sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos 
termos da lei, sendo que os gastos realizados são compatíveis com 
a movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 

O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo, não tendo ficado demonstrado 
as despesas do condutor e nem com a veiculação de música, sendo 
que a justificativa do próprio candidato conduzir o veículo e que as 
despesas da música ficaram por conta do partido, não são suficiente. 
E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo para 
campanha para si mesmo, ficou a cargo do mesmo a condução do 
veículo utilizado na propaganda, não gerando recibo de despesas e 
a divulgação da música por conta do partido, o que o levou a não 
geração de recibo, o que certamente será comprovado por ocasião 
da prestação de contas do partido. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – 
FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 242-75.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – SEBASTIÃO BARBOSA TORRES – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí /PI – SEBASTIÃO BARBOSA 
TORRES – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/56. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 66). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 59/61). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações no que se refere à 
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cessão de veículo sem a correspondente despesa do condutor, não 
sendo a justificativa capaz de elidir a falha apontada; que sobe a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo, não tendo ficado demonstrado 
as despesas do condutor, sendo que a justificativa do próprio 
candidato conduzir o veículo não é suficiente. E por isso, opina pela 
desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo para si 
mesmo, ficou a cargo do mesmo a condução do veículo utilizado na 
propaganda, o que o levou a não geração de recibo. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí /PI, em outubro de 2012 
– SEBASTIÃO BARBOSA TORRES -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 249-67.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS – Novo 
Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí /PI – ARNILTON NOGUEIRA 
DOS SANTOS – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/62. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 64/65). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 66/71). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 

que as informações em relação à receitas foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações no que se refere à 
cessão de veículo sem a correspondente despesa do condutor, não 
sendo a justificativa capaz de elidir a falha apontada; que sobe a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo, não tendo ficado demonstrado 
as despesas do condutor, sendo que a justificativa do próprio 
candidato conduzir o veículo não é suficiente. E por isso, opina pela 
desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo para si 
mesmo, ficou a cargo do mesmo a condução do veículo utilizado na 
propaganda, o que o levou a não geração de recibo. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí /PI, em outubro de 2012 
– ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 259-14.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – AGOSTINHO LOPES DA SILVA – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí /PI – AGOSTINHO LOPES DA 
SILVA – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/47. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 49). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 50/54). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
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Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações no que se refere à 
cessão de veículo e aquisição de combustível, sem a 
correspondente despesa, não sendo a justificativa capaz de elidir a 
falha apontada; que sobe a análise da conta bancária, esta foi 
aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos realizados são 
compatíveis com a movimentação bancária; que sobre as sobras de 
campanha, não houve e que não há recursos de origem não 
identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo, não tendo ficado demonstrado 
as despesas do condutor e nem com aquisição de combustível, e 
que também tem uma despesa de DEZ REAIS  sem comprovação 
com nota fiscal, sendo que a justificativa apresentada não é 
suficiente. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo para si 
mesmo, ficou a cargo do mesmo a condução do veículo utilizado na 
propaganda, o que o levou a não geração de recibo e que a despesa 
de digitação (dez reais), pelo seu valor irrisório, não fora colhido nota 
fiscal. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí /PI, em outubro de 2012 
– AGOSTINHO LOPES DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 252-22.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
PREFEITO - 
Requerente – MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Prefeito de Novo Oriente do Piauí /PI – MARCOS VINICIUS CUNHA 
DIAS – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 05/79. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 

horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 81). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 82/86). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações no que se refere à 
cessão de veículo e despesas com adesivo de veículo, sem a 
correspondente despesa, não sendo a justificativa capaz de elidir a 
falha apontada; que sobe a análise da conta bancária, esta foi 
aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos realizados são 
compatíveis com a movimentação bancária; que sobre as sobras de 
campanha, não houve e que não há recursos de origem não 
identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades na cessão de veículo, não tendo ficado demonstrado 
as despesas do condutor e nem com aquisição de adesivos, apesar 
de justificar ter sido tal despesa por conta do partido, sendo que a 
justificativa apresentada não é suficiente. E por isso, opina pela 
desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo para si 
mesmo, ficou a cargo do mesmo a condução do veículo utilizado na 
propaganda, o que o levou a não geração de recibo TENDO EM 
VISTA A NÃO NECESSIDADE DE CONTRATAR MOTORISTA e 
que a despesa de adesivo ficou por conta do partido, o que deverá 
ser comprovado por ocasião da prestação de contas do partido. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Prefeito de Novo Oriente do Piauí /PI, em outubro de 2012 
– MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 238-38.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – AMANDA CAROLINE SANTANA SOBREIRA LIRA – 
Novo Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – AMANDA CAROLINE 
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SANTANA SOBREIRA LIRA – eleito nas eleições de outubro de 
2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/58. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 60). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 61/64). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para sanar 
falha detectada em relação ao serviço de produção de jingles; que 
sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, 
sendo que os gastos realizados são compatíveis com a 
movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação à divulgação de jingle, 
constatou-se irregularidades não demonstrando a correta despesas 
com o jingle, embora tenha justificado que fora por conta do partido. 
E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, ficou a cargo do partido 
despesas com gravação de música e divulgação de jingle, o que 
certamente será comprovado por ocasião da prestação de contas do 
partido. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 
– AMANDA CAROLINE SANTANA SOBREIRA LIRA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 245-30.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – EMERSON GOMES DA SILVA – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 

Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – EMERSON GOMES DA 
SILVA – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/59. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 61). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 62/63). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação ao serviço de cessão de veículo; que 
sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, 
sendo que os gastos realizados são compatíveis com a 
movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a cessão 
de veículo, não foram comprovadas, embora tenha justificado ser o 
próprio o condutor. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo foi para si 
mesmo, não necessitando de contratar motorista, assim não gerando 
recibo com despesas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 
– EMERSON GOMES DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 260-96.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – EDILSON FERREIRA SOARES – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
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Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – EDILSON FERREIRA 
SOARES – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/46. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 48). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 49/51). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação ao serviço de cessão de veículo; que 
sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, 
sendo que os gastos realizados são compatíveis com a 
movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a cessão 
de veículo, não foram comprovadas, embora tenha justificado ser o 
mesmo o condutor. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, a cessão do veículo foi para si 
mesmo, não necessitando de contratar motorista, assim não gerando 
recibo com despesas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 
– EDILSON FERREIRA SOARES.  
P.R.I.C. 
 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
 
 
 
 

 
Processo nº 268-73.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MANOEL GUEDES DE SOUSA – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – MANOEL GUEDES DE 
SOUSA – suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/43. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 45). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 46/47). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação ao um recibo de doação para si próprio; 
que sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da 
lei, sendo que os gastos realizados são compatíveis com a 
movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela aprovação das 
contas com ressalva, uma vez que as contas foram apresentadas 
dentro do prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no 
que se refere aos recibos e receitas; mas que em relação às 
despesas não ficou comprovado o gasto no valor de DEZ REAIS 
junto à pessoa jurídica por meio de nota fiscal. E por isso, opina pela 
desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, o valor de DEZ REAIS se refere 
a fotocópias, não gerando nota fiscal em relação ao valor irrisório. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 – 
MANOEL GUEDES DE SOUSA -  
P.R.I.C. 
 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 265-21.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – ÂNGELA FABIANA RIBEIRO DE SOUSA – Novo 
Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – ANGELA FABIANA 
RIBEIRO DE SOUSA  – suplente de vereador nas eleições de 
outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 06/51. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 43). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 54/56). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 – 
ÂNGELA FABIANA RIBEIRO DE SOUSA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 

Processo nº 247-97.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MARIA GILMARA FERREIRA – Novo Oriente do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – MARIA GILMARA 
FERREIRA  – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/73. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 75). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 76/78). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 
– MARIA GILMARA FERREIRA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 257-44.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – HERMÓGENES LOPES DE CARVALHO – Novo 
Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – HERMÓGENES LOPES DE 
CARVALHO  – suplente de vereador nas eleições de outubro de 
2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/50. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 52). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 53/55). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 – 
HERMÓGENES LOPES DE CARVALHO -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 

Processo nº 240-08.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – JOSÉ FERREIRA DE ASSIS DA SILVA – Novo 
Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – JOSÉ FERREIRA DE ASSIS 
DA SILVA  – suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/66. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 68). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 69/71). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 – JOSÉ 
FERREIRA DE ASSIS DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 244-45.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS – Novo Oriente 
do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – MANOEL MESSIAS ALVES 
MARTINS  – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/52. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 54). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 55/56). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 
– MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS.  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 

Processo nº 246-15.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MARTINS 
– Novo Oriente do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES MARTINS – suplente de vereador nas eleições de 
outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/52. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 54). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 55/57). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI, em outubro de 2012 – 
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MARTINS -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 281-72.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MARIA LUZINETE DA SILVA MORAES – Lagoa do 
Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – MARIA LUZINETE DA 
SILVA MORAES – suplente de vereador nas eleições de outubro de 
2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/65. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 67). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 68/69). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Alguma omissão e/ou erro 
de formalidades, gerados por equívocos e/ou falha técnica, são 
sanáveis. Não há indícios de vontade dolosa de burlar a prestação 
de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – MARIA 
LUZINETE DA SILVA MORAES -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 

Processo nº 274-80.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – ANTÔNIO DA SILVA REIS – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio /PI – ANTÔNIO DA SILVA REIS – eleito 
nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/56. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 58). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 59/62). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, bem como 
comprovante de despesas com pintura de muros; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas, além de que em relação à receitas, constatou-se 
arrecadação de recursos em 06/julho/2012, dez dias antes da data 
da abertura da conta, ocorrida em 16/07/2012, ferindo a norma 
prevista no art. 2º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.376/2012, e 
também não comprovação de despesas com pintura de muros. E por 
isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 59/62.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito Vereador 
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de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – ANTÔNIO DA SILVA 
REIS  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 276-50.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  PEDRO PAULO DA COSTA – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – PEDRO PAULO DA COSTA – eleito 
nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/60. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 62/63). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 64/67). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação arrecadação de recursos antes da 
abertura de conta; que também não apresentou justificativas para 
recursos em espécie aplicados em campanha e nem apresentou 
documentação probatória da posse de bens para os recursos 
estimados em dinheiro; sobe a análise da conta bancária, esta foi 
aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos realizados são 
compatíveis com a movimentação bancária; que sobre as sobras de 
campanha, não houve e que não há recursos de origem não 
identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às receitas, a 
arrecadação de recursos ocorrera em data de 06/julho/2012, dez 
dias antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em data 
de 16/07/2012, em flagrante infração ao art. 2º, inciso III, da 
Resolução nº 23.376/2012; que também não comprovou as 
despesas com a cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto 
do condutor, embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não 
gerando despesas, além de que não comprovou as despesas com 
pintura de muros, embora alegue ter ficado por conta do partido.  
Autos conclusos. 
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 64/67.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 

Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito Vereador 
de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – PEDRO PAULO DA 
COSTA  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 273-95.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  GENIVAL FRANCISCO BEZERRA – Lagoa do 
Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – GENIVAL FRANCISCO BEZERRA 
– eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/48. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 50). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 51/54). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação arrecadação de recursos antes da 
abertura de conta, bem como em relação à cessão de veículo, sem 
apresentar despesas com condutor; sobre a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às receitas, a 
arrecadação de recursos ocorrera em data de 06/julho/2012, dez 
dias antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em data 
de 16/07/2012, em flagrante infração ao art. 2º, inciso III, da 
Resolução nº 23.376/2012; que também não comprovou as 
despesas com a cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto 
do condutor, embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não 
gerando despesas.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
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Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 51/54.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões e/ou irregularidades citadas no relatório de 
diligências e pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito Vereador 
de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – GENIVAL FRANCISCO 
BEZERRA  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
  
     
Processo nº 272-13.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  FRANCIVAL BATISTA DA SILVA – Lagoa do Sítio/PI 
- 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – FRANCIVAL BATISTA DA SILVA – 
suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/48. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 50). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 51/54). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação arrecadação de recursos antes da 
abertura de conta, bem como em relação à cessão de veículo, sem 
apresentar despesas com condutor; sobre a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às receitas, a 
arrecadação de recursos ocorrera em data de 06/julho/2012, dez 

dias antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em data 
de 16/07/2012, em flagrante infração ao art. 2º, inciso III, da 
Resolução nº 23.376/2012; que também não comprovou as 
despesas com a cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto 
do condutor, embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não 
gerando despesas.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 51/53.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões e/ou irregularidades citadas no relatório de 
diligências e pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – FRANCIVAL 
BATISTA DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
      
Processo nº 277-35.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  FRANCISCO ADÃO DA SILVA – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – FRANCISCO ADÃO DA SILVA – 
suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/53. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 55). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 55/58). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação arrecadação de recursos antes da 
abertura de conta, bem como em relação à cessão de veículo, sem 
apresentar despesas com condutor; e também por não ter 
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apresentado documentação probatório da posse de bem; sobre a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às receitas, a 
arrecadação de recursos ocorrera em data de 06/julho/2012, dez 
dias antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em data 
de 16/07/2012, em flagrante infração ao art. 2º, inciso III, da 
Resolução nº 23.376/2012; que também não comprovou as 
despesas com a cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto 
do condutor, embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não 
gerando despesas e ainda por não ter comprovado a posse de bem 
(uma moto). 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 56/58.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões e/ou irregularidades citadas no relatório de 
diligências e pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – FRANCISCO 
ADÃO DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 278-20.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  MANOEL MATEUS DOS REIS – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – MANOEL MATEUS DOS REIS – 
suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/42. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 44). 

O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 45/48). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação arrecadação de recursos antes da 
abertura de conta, bem como em relação a despesas, falta nota 
fiscal de pessoa jurídica, com pagamento comprovado; sobre a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às receitas, a 
arrecadação de recursos ocorrera em data de 06/julho/2012, dez 
dias antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em data 
de 16/07/2012, em flagrante infração ao art. 2º, inciso III, da 
Resolução nº 23.376/2012; que também não comprovou as 
despesas gastos de campanha de OITENTA REAIS junto à pessoa 
jurídica, sem a nota fiscal, embora comprovado o pagamento. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 45/49.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões e/ou irregularidades citadas no relatório de 
diligências e pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI, em outubro de 2012 – MANOEL 
MATEUS DOS REIS -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 284-27.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – JOSÉ RABELO DOS ANJOS – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – JOSÉ RABELO DOS ANJOS – 
suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/60. 
Registrado e autuados. 
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Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 62). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 63/65). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – JOSÉ 
RABELO DOS ANJOS -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 291-19.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – CÍCERA MARIA MENDES DA SILVA – Lagoa do 
Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – CÍCERA MARIA MENDES DA 
SILVA – suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/60. 
Registrado e autuados. 

Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 62). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 63/65). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – CÍCERA 
MARIA MENDES DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 292-04.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – GILVAN JOÃO DE ARAÚJO – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – GILVAN JOÃO DE ARAÚJO – eleito 
nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/66. 
Registrado e autuados. 
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Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 68). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 69/70). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – 
GILVAN JOÃO DE ARAÚJO -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 287-79.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MARCELO DOS ANJOS SILVA – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – MARCELO DOS ANJOS SILVA – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/65. 
Registrado e autuados. 

Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 67). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 68/70). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – 
MARCELOS DOS ANJOS SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 293-86.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – FRANCISCO DE MOURA MATILDES – Lagoa do 
Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – FRANCISCO DE MOURA 
MATILDES – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/66. 
Registrado e autuados. 
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Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 68). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 69/70). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – 
FRANCISCO DE MOURA MATILDES -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 294-71.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – JOSÉ AIRTON DOS ANJOS SILVA – Lagoa do 
Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio/PI – JOSÉ AIRTON DOS ANOS SILVA – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/71. 
Registrado e autuados. 

Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 73). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 74/76). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, bem como 
despesas com carro de som; que sobe a análise da conta bancária, 
esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos realizados 
são compatíveis com a movimentação bancária; que sobre as sobras 
de campanha, não houve e que não há recursos de origem não 
identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E também em relação às despesas com gravação de 
música de campanha, que embora tenha alegado ser de 
responsabilidade do partido, mas não consta despesas. E por isso, 
opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista. Justificou também que as despesas com música 
ficou por parte do partido, o que deverá ser comprovado por ocasião 
da prestação de conta do partido. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – 
JOSÉ AIRTON DOS ANJOS SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 288-64.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – FRANCISCO ITAMAR DOS REIS – Lagoa do Sítio/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
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Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Lagoa do Sítio /PI – FRANCISCO ITAMAR DOS REIS – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/65. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 67). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 68/71). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Lagoa do Sítio /PI, em outubro de 2012 – 
FRANCISCO ITAMAR DOS REIS -  
P.R.I.C. 
 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 334-53.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – FRANCISCO DAS CHAGAS 
SOUSA – suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/86 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 88). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 89/92). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis omissões, falhas e/ou irregularidades citadas pelo 
Ministério Público, foram justificadas pelo requerente, ou seja, que o 
veículo foi cedido para o próprio candidato e o mesmo foi o condutor, 
não necessitando de contratar motorista.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 334-23.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – BENONI JOSÉ DE SOUSA – Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí /PI – BENONI JOSÉ DE SOUSA – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/72. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 74). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 75/76). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis omissões, falhas e/ou irregularidades citadas pelo 
Ministério Público, foram justificadas pelo requerente, ou seja, que o 
veículo foi cedido para o próprio candidato e o mesmo foi o condutor, 
não necessitando de contratar motorista.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
BENONI JOSÉ DE SOUSA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 

Processo nº 328-46.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – BENEDITO GOMES DA SILVA – Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – BENEDITO GOMES DA SILVA – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/81. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 83). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 84/85). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
BENEDITO GOMES DA SILVA -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 333-68.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí /PI – LUCIVALDO DE SOUSA 
MONTEIRO – suplente de vereador nas eleições de outubro de 
2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/70. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 72). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 73/75). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 

Processo nº 327-61.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – JOSÉ DA CRUZ SOUSA NASCIMENTO – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – JOSÉ DA CRUZ SOUSA 
NASCIMENTO – suplente nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/70. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 72). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 73/74). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista; que sobe a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de suplente de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro 
de 2012 – JOSÉ DA CRUZ SOUSA NASCIMENTO -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
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Processo nº 325-91.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – VALDEFRAN VIEIRA DA SILVA – Valença do Piauí/PI 
- 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – VALDEFRAN VIEIRA DA SILVA 
– eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/56. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 58). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 59/60). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista e também que há ausência 
de comprovante de despesas com carro de som para divulgar o 
jingles; que sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos 
termos da lei, sendo que os gastos realizados são compatíveis com 
a movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas e também pela ausência de comprovante de despesas 
com carro de som na divulgação de jingle, embora alegue que isso 
tenha ficado a cargo do partido. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, que o veículo foi cedido para o 
próprio candidato e o mesmo foi o condutor, não necessitando de 
contratar motorista, bem como que a despesa com carro de som, 
ficou por conta do partido, o que o partido deverá comprovar por 
ocasião da prestação de conta do partido.  
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
VALDEFRAN VIEIRA DA SILVA -  

P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 299-93.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí /PI – RAIMUNDO NONATO SOARES 
LIMA – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/74. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 76). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 77/89). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à cessão de veículo, uma vez não 
apresentadas despesas com motorista e também omissão de nota 
fiscal com gasto de campanha com pessoa física; que sobe a análise 
da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os 
gastos realizados são compatíveis com a movimentação bancária; 
que sobre as sobras de campanha, não houve e que não há 
recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às despesas com a 
cessão de veículo, não ficou comprovado o gasto do condutor, 
embora tenha justificado que foi o próprio condutor, não gerando 
despesas e também a omissão de nota fiscal no valor de R$ 498,85 
com despesas com pessoa física. E por isso, opina pela 
desaprovação.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos 
abundantes prova documental, conforme se verifica das fls. 77/89.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões ou falhas citadas no relatório de diligências 
e pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
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burlar a legislação eleitoral. Não se vislumbra nos autos nenhum 
indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a legislação 
eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito Vereador 
de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – RAIMUNDO 
NONATO SOARES LIMA  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
Processo nº 337-08.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – WILTON NUNES FERREIRA – Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí /PI – WILTON NUNES FERREIRA – 
eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/131. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 133). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 134/136). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, não 
sendo detectadas divergências entre informações; que sobe a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela APROVAÇÃO das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas e nenhuma irregularidade foi constatada.  
Autos conclusos.  
 
DECIDO: 
 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
Nenhuma irregularidade fora constatada. 
Assim sendo, acato a manifestação do Ministério Público. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e 
considerando o parecer do Fiscal da Lei Eleitoral, JULGO 
APROVADAS as contas do requerente WILTON NUNES 
FERREIRA, candidato eleito no município de Valença do Piauí/PI, 
nas eleições de outubro de 2012, nos termos do artigo 51, inciso I, 
da Resolução nº 23.373/2012.  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 

Processo nº 320-69.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente – MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Novo Oriente do Piauí/PI – MARIA DA CONCEIÇÃO 
CUNHA DIAS – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/120. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 122). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 123/124). 
 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação serviço de pintura de muro; que sobe a 
análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo 
que os gastos realizados são compatíveis com a movimentação 
bancária; que sobre as sobras de campanha, não houve e que não 
há recursos de origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS das contas, uma vez que com relação ao item 
despesas  verificou-se a realização de despesas no valor de R$ 
80,00 (fls. 107/109), com pintura no muro, serviço este prestado por 
Paulo Saraiva de Oliveira, que declarou ter utilizado tinta de sua 
propriedade. Que no que pese inexistir nos autos termo de cessão 
do bem (muro), para fins de pintura de propaganda eleitoral, é fato 
público e notório que o muro pintado é da casa da candidata, 
inclusive por ocasião das eleições, a pintura fora retirada por se 
encontrar o muro próximo a local de votação. Assim, não se tratando 
de improbidade que comprometa a consistência e confiabilidade das 
contas, opina pela aprovação com ressalvas. 
Autos conclusos.  
 
DECIDO: 
 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 
Na verdade, a meu ver, assiste razão ao Ministério Público, em sua 
manifestação de fls. 128 (cento e vinte e oito) que adota como parte 
desta decisão. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. Não se vislumbra nos 
autos nenhum indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a 
legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e de 
conformidade com o parecer do Fiscal da Lei Eleitoral, e nos termos 
do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 23.376/2012, e 
demais dispositivos de lei vigente concernente à espécie, JULGO 
PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS 
apresentadas pelo requerente interessado eleito para o cargo de 
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Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – MARIA DA 
CONCEIÇÃO CUNHA DIAS -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 308-55.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  GETÚLIO GOMES MACIEL – Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – GETÚLIO GOMES MACIEL – 
eleito vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/58. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 112/113). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 114/130). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação arrecadação de recursos antes da 
abertura de conta, ou seja, em data de 10/07/2012, quando a conta 
foi aberta em data de 13/07/2012, bem como não apresentou 
documentação comprobatória de posse do bem doado por Ana 
Feitosa da Silva e Sousa; sobre a análise da conta bancária, esta foi 
aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos realizados são 
compatíveis com a movimentação bancária; que sobre as sobras de 
campanha, não houve e que não há recursos de origem não 
identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que em relação às receitas, a 
arrecadação de recursos ocorrera em data de 10/julho/2012, ou seja, 
antes da abertura da conta bancária, em flagrante infração ao art. 2º, 
inciso III, da Resolução nº 23.376/2012; que também não comprovou 
a regularidade da doação de uma moto, além de que não há registro 
de que o candidato tenha realizado despesas com produção de 
jingles, vinhetas e slogans, mas é fato público e notório que o 
mesmo utilizou tais serviços; que também não apresentou 
comprovante de despesas com multa aplicada durante o pleito 
eleitoral; que tanto a produção de jingles e multa aplicada, 
constituem gastos com campanha eleitoral. Por isso, requer a 
desaprovação das contas. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas, carreando para os autos, abundância de prova 
documental, conforme se verifica das fls. 114/130.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões ou falhas citadas no relatório de diligências 
e pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas, sem no entanto, ser 

constatado nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de 
contas. 
No que se refere à multa, o requerente tem prazo para pagar, 
inclusive até mesmo parcelar junto à Procuradoria Federal. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas da requerente interessada, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. Não se vislumbra nos autos nenhum 
indício de intensão dolosa ou fraudulenta para burlar a legislação 
eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
GETÚLIO GOMES MACIEL  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
      
 
Processo nº 306-85.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  IELVA MARIA MELÃO VELOSO CERQUEIRA – 
Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS da candidata a 
Vereadora de Valença do Piauí/PI – IELVA MARIA MELÃO VELOSO 
CERQUEIRA – eleita vereadora nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/53. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 55). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 56/86). 
O cartório eleitoral apresentou um segundo relatório de diligências 
(fls. 87/88). 
A requerente veio a juízo para justificar o segundo relatório de 
diligências (fls. 89/121). 
Por ocasião do relatório final de exame o Cartório Eleitoral constatou 
que inicialmente não foram apresentadas as peças integrantes 
obrigatórias, mas em diligência apresentou prestação de contas 
retificadora corrigindo a falha. 
Em nova diligência apresentou prestação de contas com status de 
retificadora, mais sem apresentar alteração. 
Em relação aos recibos eleitorais apresentados em diligência – 
recibos nºs 003 e 004 e os respectivos termos de cessão diz que as 
falhas apontadas foram sanadas, uma vez que consta do recibo nº 
002 e demonstrativo de recursos arrecadados o valor estimado de 
R$ 2.000,00. 
Em relação as receitas, em resposta à diligência a candidata 
apresentou alegações consideradas consistentes para sanar as 
falhas apontadas. 
Que em relação a recursos próprios estimáveis em dinheiro 
aplicados em campanha e não declarados por ocasião do registro de 
candidatura, em fase de diligência a documentação comprobatória 
foi apresentada sanando as falhas nos termos do art. 23, paragrafo 
único, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
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Em relação as despesas, foi verificado no relatório a cessão de 
veículo sem as despesas de condutores e em diligência as 
justificativas (veículo dirigido pelo próprio candidato), não 
considerado capaz de elidir a falha apontada. 
Que também houve gastos em campanha a pessoa física sem 
comprovação com nota fiscal, embora comprovado o pagamento das 
despesas (fls. 37), sendo apresentada a nota fiscal da prestação dos 
serviços de assessoria contábil em 28/11/2012, e também gastos 
com pessoa jurídica com pagamentos através de cheques nominais, 
mas sem os recibos. 
Sobre a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, 
sendo que os gastos realizados são compatíveis com a 
movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que:  
“Em relação às despesas, constatou-se a cessão de veículos (fls. 
42/44, 94 a 96) para a candidata, mas ela não demonstrou a 
correlata despesa com condutor, o que era necessário fazer. A 
propósito, a simples alegação de que a própria candidata conduzia o 
veículo não é suficiente para justificar a omissão; que como se não 
bastasse, constatou-se também a realização de gasto de campanha 
no valor de QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS junto a pessoa física (contador – fl. 37), sem a devida 
comprovação por meio de nota fiscal, embora  comprovado o 
pagamento; que também se verificou gastos de campanha junto a 
pessoas jurídicas, sem comprovação do pagamento por meio de 
recibos, constando nos autos cheques emitidos nominalmente aos 
prestadores de serviço, o que constitui uma falha na prestação de 
contas; que ademais, vale salientar que nos autos não há registro de 
que a candidata tenha realizado despesa com produção de jingles de 
publicidade de sua candidatura, banners e cavaletes. Entretanto, é 
fato público e incontroverso que a candidata teve música de 
divulgação, durante a campanha eleitoral, assim como muitos 
cavaletes com sua fotografia foram espalhados pela cidade, além do 
que, manteve durante toda a campanha eleitoral dois banners 
afixados em parede externa de sua casa e de uma casa situada ao 
lado do Fórum, nesta cidade de Valença do Piauí. Inexiste nos autos 
termo de cessão de muro para afixação de propaganda eleitoral. 
Portanto, a prestação de contas da candidata omitiu tais despesas, 
pois, não consta que aqueles materiais e serviços tenham sido 
pagos com recursos próprios, nem doados por terceiro”. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas, carreando para os autos, abundância de ´prova 
documental, conforme se verifica das fls. 56/86 e fls.89/121,  
No entanto, as justificativas não foram suficientes para sanar as 
irregularidades citadas no relatório de diligências e pelo Ministério 
Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falha técnicas, sem no entanto, ser 
constatado nenhuma vontade doloso de fraudar a prestação de 
contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pela requerente interessada eleita para o 
cargo de Vereadora de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
IELVA MARIA MELÃO VELOSO CERQUEIRA -  
P.R.I.C. 
 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 309-40.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  EDILSA MARIA DA CONCEIÇÃO DO VALE – 
Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – EDILSA MARIA DA CONCEIÇÃO 
DO VALE – eleita vereadora nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/131. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 133/134). 
A requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 135/150). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012), bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como consistentes para elidir 
falha detectada em relação à arrecadação de recursos de campanha 
antes da abertura da conta bancária, uma vez que a arrecadação 
data de 10/07/2012 e a conta bancária foi aberta somente em data 
de 15/07/2012 (fls. 04 e 63/64); que outras irregularidades foram 
sanadas em diligências (fls. 151/152); sobre a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela DESAPROVAÇÃO 
das contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do 
prazo legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere 
aos recibos e receitas; mas que com relação à receitas, constatou-se 
arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária, em 
flagrante infração à norma prevista no art. 2º, inciso III, da Resolução 
TSE nº 23.736/2012, além de gastos com pessoa jurídica sem a 
comprovação de pagamento por recibo.  
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, a requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas, carreando para os autos, abundância de prova 
documental, conforme se verifica das fls. 135/150.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas, sem no entanto, ser 
constatado nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de 
contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas da requerente interessada, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral.. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 46 

 
 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pela requerente interessada eleita para o 
cargo de Vereadora de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
EDILSA MARIA DA CONCEIÇÃO DO VALE  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
     
Processo nº 338-90.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
PREFEITO - 
Requerente – VALFREDO VAL DE CARVALHO FILHO – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Prefeito de Valença do Piauí/PI – WALFREDO VAL DE CARVALHO 
FILHO – eleito nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 05/90. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls. 92). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 93/95). 
O cartório eleitoral apresentou relatório final de exame, onde 
constata que foram apresentadas as peças obrigatórias (art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012, bem como encaminhados os 
recibos, comprovando a arrecadação dos recursos de campanha; 
que as informações em relação à receitas, foram encaminhadas, 
sendo detectadas divergências entre informações, mas que a 
justificativa não foram consideradas como capazes de elidir as falhas 
detectadas; que sobre as despesas, verificou-se a não apresentação 
de despesas com comícios, mas não consta doações com recibos de 
despesas realizadas pelo comitê financeiro com o candidato; que 
quanto as demais irregularidades, ficaram sanadas com as 
diligências; sobe a análise da conta bancária, esta foi aberta, nos 
termos da lei, sendo que os gastos realizados são compatíveis com 
a movimentação bancária; que sobre as sobras de campanha, não 
houve e que não há recursos de origem não identificados na 
prestação em análise. 
O ministério Público eleitoral se manifesta pela desaprovação das 
contas, uma vez que as contas foram apresentadas dentro do prazo 
legal, sendo obedecidas as prescrições legais no que se refere aos 
recibos e receitas; mas que em relação às despesas, constatou-se 
irregularidades uma vez que não comprovou as despesas realizadas 
com comício, eventos de promoções, programas de rádio, 
publicidade por placas, estandartes e faixas, mas que é público e 
notório que tudo isso foi realizado em benefício da candidatura do 
candidato; que também não consta o registro de despesas com 
multa aplicada durante a campanha, o que aconteceu através de 
uma representação por propaganda eleitoral extemporânea, sendo 
que a multa aplicada também constitui gastos eleitorais, sujeitos aos 
limites fixados, nos termos do art. 26, da Lei nº 9.504/97, e art. 30, 
incisos XIII e XV, da Resolução TSE nº 23.376/2012; que a 
justificativa apresentada pelo candidato, segundo a qual estas 
despesas foram realizadas pelo comitê único do PSB, não é 
suficiente para justificar a falha, porque não existem nos autos os 
recibos eleitorais de doações. E por isso, opina pela desaprovação.  
Autos conclusos. 
D E C I D O:  
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo legal. 
Em fase de diligências, o requerente veio a juízo para justificar as 
omissões avultadas. 

As possíveis irregularidades citadas pelo Ministério Público, foram 
justificadas pelo requerente, ou seja, ficou a cargo do partido 
despesas realizadas com comício, eventos de promoções, 
programas de rádio, publicidade por placas, estandartes e faixas, o 
que certamente será comprovado por ocasião da prestação de 
contas do partido. No que se refere à multa aplicada por ocasião da 
campanha eleitoral, o candidato tem prazo para pagar e pode 
inclusive parcelar junto a Procuradoria Federal. 
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as omissões/falhas citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas, sem no entanto, ser 
constatado nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de 
contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Prefeito de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
WALFREDO VAL DE CARVALHO FILHO  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 295-56.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  JOSÉ ITAMAR DA SILVA – Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – JOSÉ ITAMAR DA SILVA – eleito 
vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/56. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls.58/59). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 60/88). 
O cartório eleitoral, em relatório de final de exame, diz que, os 
recibos eleitorais não foram preenchidos corretamente, e em 
diligência não foi sanado as falhas (recibo eleitoral nº 06 – fls. 27 e 
termo de doação – fls. 32), referente a doação de três jingles para 
campanha por Francisco das Chagas Santos e Silva, sem constar tal 
doação no demonstrativo de recursos arrecadados (fls. 04). Recibos 
nºs 05 e 06, preenchidos com arrecadação  provenientes de 
depósitos e em espécie – recursos próprios no valor de R$ 1.004,00 
cada um (fls. 25 e 30), mas consta no demonstrativo de recursos 
arrecadados apenas um dos recibos mencionados, sendo que no 
extrato eletrônico consta apenas um depósito de R$ 1.004,00, 
observando-se que o mesmo recibo eleitoral nº 006 consta 
preenchido como arrecadados de recursos diversos (fls. 25 e 27). 
Sobre as receitas, que em fase de diligência foram apresentadas 
alegações consideradas consistentes para sanar falhas detectadas. 
Em relação as despesas, verificou-se a cessão de veículos sem as 
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correspondentes despesas com condutores, sendo que em diligência 
a justificativa (veículo dirigido pelo próprio proprietário), não foi 
considerada capaz de elidir a falha apontada, uma vez que qualquer 
arrecadação de recursos para a campanha eleitoral financeiros ou 
estimáveis em dinheiro, só poderá ser efetivada mediante recibo 
eleitoral. Verificou-se também a cessão de espaço para propaganda 
sem as correspondentes despesas/doações de material publicitário, 
nem despesas com carro de som para divulgar jingles produzidos 
para a campanha e gastos de campanha junto a pessoa jurídica sem 
comprovação por meio de nota fiscal, embora comprovado o 
pagamento das despesas (fls. 26). sobre a análise da conta 
bancária, esta foi aberta, nos termos da lei, sendo que os gastos 
realizados são compatíveis com a movimentação bancária; que 
sobre as sobras de campanha, não houve e que não há recursos de 
origem não identificados na prestação em análise. 
Por seu turno, o Ministério Público opina pela desaprovação das 
contas, alegando que, no que concerne ao item “RECIBOS 
ELEITORAIS”, constataram-se divergências entre as informações 
constantes no canhoto de alguns recibos eleitorais e as informações 
constantes no demonstrativo de recursos arrecadados. Além disso, 
alguns recibos eleitorais não foram preenchidos corretamente. Em 
relação a recibo eleitoral, nº 05 ancorado nas fls. 28, datado de 
17/09/2012, refere-se à cessão de muro para postagem de um 
banner, tendo como doador JOSÉ ADAIL FERREIRA. Já nas fls. 30, 
consta outro RECIBO ELEITORAL nº 05, datado de 30/08/2012, 
referindo-se a depósito em espécie no valor de UM MIL E QUATRO 
REAIS doado pelo próprio candidato. Desses dois recibos com 
mesma numeração, mas com recursos diversos, somente o primeiro 
consta no demonstrativo de recursos arrecadados. Por outro lado, 
nas fls. 25, consta RECIBO ELEITORAL nº 06, datado de 
30/08/2012, referente a depósito em espécie no valor de 
TREZENTOS REAIS doado pelo candidato, informado no 
demonstrativo de recursos arrecadados, ao contrário de um outro 
recibo eleitoral de igual numeração (fls. 27) referente a doação de 
três jingles para campanha, doado por FRANCISCO DAS CHAGAS 
SANTOS E SILVA, emitido em 15/08/2012. Alega também que 
verificou-se que foram cedidos ao candidato veículos (fls. 37/38, 
41/42, 43/44), mas não há nos autos comprovação de que os bens 
cedidos integram o patrimônio dos cedentes. Sobre ao item 
“DESPESAS”, constatou-se realização de gasto de campanha junto 
a pessoas jurídicas no valor de QUATRO REAIS sem comprovação 
por meio de nota fiscal, embora comprovado o pagamento por meio 
de recibo. Que também existem nos autos comprovação de despesa 
com produção de música de propaganda eleitoral do candidato (fls. 
27/32), mas não há comprovação de despesa com carro de som 
para divulgação dessas músicas. Da mesma forma, foi cedido ao 
candidato especo num muro para colocação de um banner (fls. 
28/29), mas o candidato não comprovou despesa com confecção de 
banner. Também que constatou-se a cessão de veículo (fls. 37/38, 
41/42, 43/44), para o candidato, mas ele não demonstrou a correlata 
despesa com condutor, o que era necessário fazer. A propósito, a 
simples alegação de que o próprio candidato conduzia o veículo não 
é suficiente para justificar a omissão. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos, 
abundância de prova documental, conforme se verifica das fls. 60/88.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 

ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
JOSÉ ITAMAR DA SILVA  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 315-47.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  JEOVÁ BONFIM MACHADO – Valença do Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – JEOVÁ BONFIM MACHADO – 
suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/52. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls.54). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 55/61). 
O cartório Eleitoral em relatório final de exame, diz que em relação 
às peças integrantes, estava em obediência ao que prescreve o art. 
40 da Resolução TSE nº 23.376/2012, tempestivamente. Em relação 
aos recibos, estava comprovada a arrecadação dos recursos da 
campanha. Sobre Receitas, ficou constatado recursos estimáveis em 
dinheiro provenientes de terceiros sem provas e que integram o 
patrimônio do doador. Sobre Despesas, a cessão de veículos sem as 
correspondentes despesas com condutores, sendo que em diligência 
a justificativa (veículo dirigido pelo próprio proprietário), não foi 
considerada capaz de elidir a falha apontada, uma vez que qualquer 
arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, financeiros ou 
estimáveis em dinheiro, só poderá ser efetivada mediante recibo 
eleitoral. Por fim que houve realização de despesa após a data da 
eleição. 
Por seu turno, o Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação 
das contas, dizendo que, com relação ao item “RECEITAS”, 
verificou-se que o candidato recebeu recursos estimáveis em 
dinheiro (VEÍCULO GOL, ANO 1993, PLACA MC-5690, no valor de 
UM MIL E QUINHENTOS REAIS), conforme recibo de fls. 29/30, 
sem prova de que integrasse o patrimônio do doador, contrariando a 
norma do art. 23, parágrafo único, da Resolução TSE 23.376/2012. 
Sobre “DESPESAS”, constatou-se cessão de veículo (fls. 29, 30 e 
37) para o candidato, mas ele não demonstrou a correlata despesa 
com condutor, o que era necessário fazer. A propósito, a simples 
alegação de que o próprio candidato conduzia o veículo não é 
suficiente para justificar a omissão. Além disso, detectou-se a 
realização de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas, sem 
comprovação do recebimento do respectivo valor (fls. 24, 31 e 41). 
Diz também que houve gastos após as eleições. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 55/61.  
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Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – JEOVÁ 
BONFIM MACHADO  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 310-25.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  CARLOS WAGNER DA SILVA ROSA – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – CARLOS WAGNER DA SILVA 
ROSA – suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/65. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls.67/68). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 69/85). 
O cartório Eleitoral, em relatório final de exame, diz que, sobre as 
peças integrantes, encontra-se em obediência ao que prescreve o 
art. 40 da Resolução TSE nº 23.376/2012, tempestivamente. Sobre 
os Recibos eleitorais, que ficara comprovado a arrecadação dos 
recursos da campanha. Sobre Receitas, ter Verificado recursos 
próprios em espécie aplicados em campanha não declarados por 
ocasião do registro de candidatura, bem como recursos estimáveis 
em dinheiro provenientes de terceiros, sem prova de que 
integrassem o patrimônio do doador, tendo justificado em relação a 
cessão do som (fls. 48/49). Sobre Despesas, que a cessão de 
veículos sem as correspondentes despesas com condutores, sendo 
que em diligência a justificativa (veículo dirigido pelo próprio 
proprietário), não foi considerada capaz de elidir a falha apontada, 
uma vez que qualquer arrecadação de recursos para a campanha 
eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, só poderá ser 
efetivada mediante recibo eleitoral. Apresentado em diligências os 
recibos das despesas. 
Por seu turno, o Ministério Público opina pela desaprovação das 
contas, alegando que, com relação ao item “RECEITAS”, constatou-
se uma incompatibilidade entre os recursos próprios utilizados em 
campanha no valor de UM MIL E DUZENTOS REAIS (fls. 04 e 07), 
pelo candidato e aqueles declarados por ocasião do registro de sua 
candidatura, o que configura origem não determinada de recursos 

lançados como próprios. Diz também que não restou demonstrado 
nos autos que os bens 9FIAT UNO ANO 1995 PLACA LVF-7787 E 
FIAT UNO MILLE WAY ECONOMIC ANO 2012 PLACA OEG-6565, 
cedidos ao candidato, respectivamente, por MARIA DE JESUS DE 
SOUSA BONFIM (fls. 50/51) e JOSÉ RIBAMAR ALVES DE 
OLIVEIRA (fls. 70/71), seja de propriedade dos cedentes. Alega 
também que com relação ao item “DESPESAS”, constatou-se a 
cessão de veículos (fls. 48/49, 50/51, 70/71), para o candidato, mas 
ele não demonstrou a correlata despesa com condutor, o que era 
necessário fazer. A propósito, a simples alegação de que o próprio 
candidato conduzia o veículo não é suficiente para justificar a 
omissão. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos prova 
documental, conforme se verifica das fls. 69/85.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – CARLOS 
WAGNER DA SILVA ROSA  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 298-11.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  JOAQUIM DE MORAES REGO FILHO – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – JOAQUIM DE MORAES REGO 
FILHO – eleito vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/60. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls.62/63). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 64/94). 
O cartório eleitoral, em relatório final de exame, diz que, sobre as 
peças integrantes, estão em obediência ao que prescreve o art. 40 
da Resolução TSE nº 23.376/2012, tempestivamente. Sobre Recibo 
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eleitoral nº 007 referente a doação de serviço advocatício sem a 
assinatura do doador. Recibo eleitoral nº 003 referente a cessão de 
veículo, regularizado em diligências. Recibo eleitoral nº 004, 
referente a depósito em espécie, regularizado em diligência. Sobre 
Receitas, que Doações estimadas em dinheiro estão acompanhadas 
de nota fiscal de doação quando o doador é pessoa jurídica, por 
termo de cessão temporário ou caso de pessoa física, exceto doação 
de serviços advocatícios. Diz que em diligências, foi considerado 
consistente para sanar falhas detectadas por doações. Detectado 
recursos próprios aplicáveis em campanha e não declarados por 
ocasião do registro de candidatura. Sobre Despesas, que foram 
apresentados em diligências os recibos e despesas efetuadas. 
O Ministério Público opina pela desaprovação das contas, alegando 
que, no que concerne a recibos eleitorais, é relevante registrar que o 
RECIBO ELEITORAL Nº 000007 (fls. 30), referente a doação de 
serviços de assessoria jurídica não está assinado, logo, não 
comprova a mencionada doação, cujo termo (fls. 47/48), também 
não está assinado pelo doador. Que sobre “RECEITAS”, em que 
pese constar tanto no demonstrativo dos recursos arrecadados (fls. 
04), como na descrição de receitas estimadas (fls. 05), a doação de 
serviços de assessoria jurídica, esta doação não restou comprovada 
nos presentes autos, pois não consta a assinatura do doador no 
termo de doação nem no recibo eleitoral nº 000007. Alega também 
que constatou-se uma incompatibilidade entre os recursos próprios 
utilizados em campanha, no valor de DOIS MIL, SETECENTOS E 
OITENTA REAIS (fls. 04 e 07), pelo candidato e aqueles declarados 
por ocasião do registro de sua candidatura, o que configura origem 
não determinada de recursos lançados como próprios, clara infração 
à norma dos arts. 2º, inciso I, e 18, inciso I, da Resolução TSE nº 
23.376/2012. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos, 
abundância de prova documental, conforme se verifica das fls. 64/94. 
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado eleito para o 
cargo de Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
JOAQUIM DE MORAES REGO FILHO  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
Processo nº 301-63.2012.6.18.0018 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A 
VEREADOR - 
Requerente –  LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA – Valença do 
Piauí/PI - 
Cartório Eleitoral da 18ª Zona 
 
Vistos, etc; 

Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato a 
Vereador de Valença do Piauí/PI – LEONARDO NOGUEIRA 
PEREIRA – suplente de vereador nas eleições de outubro de 2012. 
Juntou os documentos de fls. 04/86. 
Registrado e autuados. 
Determinado ao cartório eleitoral a realização de exames das contas, 
verificando a regularidade e a correta apresentação das peças e 
documentos exigidos, bem como que após, fosse providenciado 
diligências necessárias à complementação ou saneamento de 
irregularidades e/ou omissões, no prazo de 72h (setenta e duas 
horas), e que cumpridas as providências, diligenciasse o cartório no 
sentido de analisar e emitir parecer técnico. 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls.88/89). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas (fls. 90/128). 
O cartório Eleitoral, em relatório final de exame, diz que, sobre as 
Peças integrantes, estão em obediência ao que prescreve o art. 40 
da Resolução TSE nº 23.376/2012, tempestivamente. Regularização 
de contas retificadora. Sobre Recibos eleitorais nºs 003, 012 e 013, 
devidamente sanados em diligência. Sobre Receitas, em diligência, o 
candidato apresentou alegações consideradas consistentes para 
sanar as falhas detectadas. Sobre Despesas, teve cessão de 
veículos sem as correspondentes despesas com condutores, sendo 
que em diligência a justificativa (veículo dirigido pelo próprio 
proprietário), não foi considerada capaz de elidir a falha apontada, 
uma vez que qualquer arrecadação de recursos para a campanha 
eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, só poderá ser 
efetivada mediante recibo eleitoral. Também gastos com pessoa 
jurídica sem comprovação de nota fiscal, mas comprovado o 
pagamento das despesas (fls. 28). E gastos com pessoas jurídicas 
através de cheques nominais. Diz também que se constatou a 
realização de despesas após a data da eleição (07/10/2012), nota 
fiscal nº 000.102, recibo eleitoral nº 013. 
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opina pela desaprovação 
das contas, alegando que, com relação ao item “DESPESAS”, 
constatou-se a cessão de veículos (fls. 58/59, 60/61, 93/94 e 95), par 
o candidato, mas ele não demonstrou a correlata despesas com 
condutor, o que era necessário fazer. A propósito, a simples 
alegação de que o próprio candidato conduzia o veículo não é 
suficiente para justificar a omissão. Além disso, embora tenha sido 
cedido ao candidato espaço em propriedade particular para fixação 
de propaganda eleitoral (fls. 50/53), não há nos autos registro e 
comprovação de despesas com a aquisição de tinta e serviço de 
pintura. Como não se bastasse, verificou-se a realização de gastos 
de campanha junto a pessoa jurídica sem a expedição de nota fiscal 
(fls. 28). Constatou-se também a realização de gastos de campanha 
junto a pessoa jurídica sem comprovação de pagamento por meio de 
recibo. Que também restou detectada a realização de despesas 
após a data da eleição (07/10/2012), conforme nota fiscal nº 000.102 
datada de 10/10/2012 (fls. 29), comprovante de depósito e recibo 
eleitoral nº 0000013 (fls. 31 e 31-A), e extrato bancário (fls. 16), em 
clara infração ao art. 29, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
Autos conclusos.  
DECIDO: 
Percebe-se dos autos que a prestação de contas foi apresentada 
dentro do prazo legal. 
Devidamente intimado, o requerente atendeu ao chamamento da 
Justiça Eleitoral e em fase de diligências, o requerente veio a juízo 
para justificar as omissões avultadas, carreando para os autos 
abundantes prova documental, conforme se verifica das fls. 90/128.  
Ressalte-se que realmente as justificativas não foram suficientes 
para sanar as irregularidades citadas no relatório de diligências e 
pelo Ministério Público, na sua totalidade. 
Mas percebe-se, que as falhas avultadas, decorreram de meros 
erros formais e equívocos por falhas técnicas no preenchimento de 
recibos e outros documentos, sem no entanto, ser constatado 
nenhuma vontade dolosa de fraudar a prestação de contas. 
Não vislumbro, portanto, vício insanável. 
De acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as 
justificativas sobre eventuais omissões ou vícios, entendo que na 
prestação de contas do requerente interessado, não ficou 
evidenciada impropriedades relevantes ou irregularidades insanáveis 
que comprometam a prestação de contas, nem houve a intensão de 
burlar a legislação eleitoral. 
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ISTO POSTO, e tendo em vista o que consta dos autos, e nos 
termos do artigo 49 e 51, inciso II, da Resolução TSE nº 
23.376/2012, e demais dispositivos de lei vigente concernente à 
espécie, JULGO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS 
CONTAS apresentadas pelo requerente interessado suplente de 
Vereador de Valença do Piauí /PI, em outubro de 2012 – 
LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA  -  
P.R.I.C. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
 
  
 

PROC. NºS 14-37 E 15-22/11 E 425/10 E OUTROS/12 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇAS – 18ª ZONA 
 

Processo n° 14-37.2011.6.18.0018 
 

Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Francisca Gomes da Silva e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
08/21) e em nova consulta às fls. 26/40. 

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral, não houve qualquer impugnação, conforme certidão de 
fls.22. 
Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- FRANCISCA GOMES DA SILVA, TE nº 0094 6649 1554, óbito: 
26/04/2011;    
- FRANCISCO PEREIRA DA COSTA , TE nº 040750851503, óbito: 
10/05/2011; 
- ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, TE nº 0079 4809 1538, óbito: 
17/05/2011;         
- CARLINDA TEIXEIRA DA SILVA, TE nº 0318 6378 1570, óbito: 
06/04/2011; 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 

Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 
 

Processo n° 15-22.2011.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Luiza Maria da Costa Lima e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
10/21) e em nova consulta às fls. 26/39. 

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral, não houve qualquer impugnação, conforme certidão de 
fls.23. 
Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- LUIZA MARIA DA COSTA LIMA, TE nº 0157 4987 1589, óbito: 
20/06/2011;    
- VICTOR ALVES FERREIRA, TE nº 0094 7395 1554, óbito: 
15/06/2011; 
- ALBERTO NUNES, TE nº 0003 0500 1562, óbito: 25/02/2008;      
   
- GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, TE nº 0207 1658 1538, 
óbito: 07/08/2010; 

- JUSTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, TE nº 0015 5911 1570, óbito: 
29/01/2011. 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 

Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 

Processo n° 55-67.2012.6.18.0018 
Natureza: Direitos Políticos 
Eleitora: MAYRA REJANE DA CONCEIÇÃO ISIDÓRIO 
 
Vistos, etc 
Tratam-se os presentes autos de procedimento eleitoral instaurado 
por este Juízo Eleitoral em razão do Ofício nº 109/2012, oriundo da 
Secretaria da Vara Única da Comarca de Valença do Piauí/PI, que 
comunica a interdição de MAYRA REJANE DA CONCEIÇÃO 
ISIDÓRIO, inscrição eleitoral nº 024603131597, conforme sentença 
judicial transitada em julgado nos autos de Interdição nº 195-
89.2008.8.18.0078, que tramitou na Vara Única da Comarca de 
Valença do Piauí/PI. 

Consulta ao ELO realizada pelo Cartório Eleitoral dando conta de 
que o eleitor tem domicílio eleitoral nesta 18ª Zona (fls. 06), sendo, 
portanto, este Juízo competente para apreciar a suspensão da 
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inscrição eleitoral, nos termos do art. 42 da Resolução TSE nº     
21.538/2003.  
Publicação de edital de fls.08 no Cartório Eleitoral e no Diário da 
Justiça Eleitoral (fls. 09), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.10. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela suspensão dos 
direitos políticos do eleitor. 

É o breve relatório. Decido.  

Uma vez verificado que o eleitor incorreu em situação ensejadora da 
restrição aos direitos políticos, constitui imperativo legal a 
determinação da suspensão de sua inscrição eleitoral.  
ISTO POSTO, considerando o que dos autos consta e em 
conformidade com o parecer ministerial e, nos termos do art. 51 da 
Resolução TSE nº 21.538/2003, determino a SUSPENSÃO DOS 
DIREITOS POLÍTICOS de MAYRA REJANE DA CONCEIÇÃO 
ISIDÓRIO por motivo de incapacidade civil absoluta, nos termos do 
art. 15, II, da Constituição Federal c/c art. 71, II, do Código Eleitoral, 
mediante o comando do ASE 337, com os seus complementos – 
motivo/forma 1 (incapacidade civil absoluta) no histórico da inscrição 
eleitoral nº 024603131597 pertencente ao eleitor. 
P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as praxes 
legais. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 

Processo n° 56-52.2012.6.18.0018 
Natureza: Direitos Políticos 
Eleitor: PEDRO PEREIRA DE SOUSA 
 
Vistos, etc 
Tratam-se os presentes autos de procedimento eleitoral instaurado 
por este Juízo Eleitoral em razão do Ofício nº 88/2012, oriundo da 
Secretaria da Vara Única da Comarca de Valença do Piauí que 
comunica a extinção de punibilidade do réu PEDRO PEREIRA DE 
SOUSA, inscrição eleitoral nº     025516511554, ocorrida em 
09/05/2012, nos autos da Ação  Penal nº 954/2009 de Lesão 
Corporal de Natureza Grave, que tramitou na Comarca de Valença 
do Piauí/PI, para fins  de restabelecimento dos seus direitos 
políticos.  

Consulta ao ELO realizada pelo Cartório Eleitoral dando conta de 
que o eleitor tem domicílio eleitoral nesta 18ª Zona (fls. 06), sendo, 
portanto, este Juízo competente para apreciar a regularização da 
inscrição eleitoral, nos termos do art. 42 da Resolução TSE nº     
21.538/2003.  

Publicação de edital de fls. 08 no Cartório Eleitoral e no Diário da 
Justiça Eleitoral (fls.09), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls. 10. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo 
restabelecimento dos direitos políticos do eleitor PEDRO PEREIRA 
DE SOUSA. 

É o breve relatório. Decido.  
Uma vez verificado que o eleitor PEDRO PEREIRA DE SOUSA 
cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas e tendo 
sido julgado a extinção de sua punibilidade, constitui imperativo legal 
a determinação da regularização da inscrição eleitoral do eleitor.  

ISTO POSTO, considerando o que dos autos consta e em 
conformidade com o parecer ministerial e, conforme art. 52 da 
Resolução TSE nº 21.538/2003, determino o RESTABELECIMENTO 
DOS DIREITOS POLÍTICOS de PEDRO PEREIRA DE SOUSA 
mediante o comando do ASE 370-Cessação do impedimento, com 
os seus complementos – motivo/forma 1 (extinção da causa de 
restrição) no histórico da inscrição eleitoral nº     025516511554 
pertencente ao eleitor.  
P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as praxes 
legais. 

Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 

Processo n° 57-37.2012.6.18.0018 
Natureza: Direitos Políticos 
Eleitor: JOSÉ NESTOR DE MORAES  
 
Vistos, etc 
Tratam-se os presentes autos de procedimento eleitoral instaurado 
por este Juízo Eleitoral em razão do Ofício nº 89/2012, oriundo da 
Secretaria da Vara Única da Comarca de Valença do Piauí que 
comunica a extinção de punibilidade do réu JOSÉ NESTOR DE 
MORAES , inscrição eleitoral nº     000305271589, ocorrida em 
09/05/2012, nos autos da Ação  Penal nº 596/2007 de Tentativa de 
Homicídio Qualificado, que tramitou na Comarca de Valença do 
Piauí/PI, para fins  de restabelecimento dos seus direitos políticos.  

Consulta ao ELO realizada pelo Cartório Eleitoral dando conta de 
que o eleitor tem domicílio eleitoral nesta 18ª Zona (fls. 06), sendo, 
portanto, este Juízo competente para apreciar a regularização da 
inscrição eleitoral, nos termos do art. 42 da Resolução TSE nº     
21.538/2003.  
Publicação de edital de fls. 08 no Cartório Eleitoral e no Diário da 
Justiça Eleitoral (fls.09), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls. 10. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo 
restabelecimento dos direitos políticos do eleitor JOSÉ NESTOR DE 
MORAES . 

É o breve relatório. Decido.  
Uma vez verificado que o eleitor JOSÉ NESTOR DE MORAES  
cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas e tendo 
sido julgado a extinção de sua punibilidade, constitui imperativo legal 
a determinação da regularização da inscrição eleitoral do eleitor.  
ISTO POSTO, considerando o que dos autos consta e em 
conformidade com o parecer ministerial e, conforme art. 52 da 
Resolução TSE nº 21.538/2003, determino o RESTABELECIMENTO 
DOS DIREITOS POLÍTICOS de JOSÉ NESTOR DE MORAES  
mediante o comando do ASE 370-Cessação do impedimento, com 
os seus complementos – motivo/forma 1 (extinção da causa de 
restrição) no histórico da inscrição eleitoral nº     000305271589 
pertencente ao eleitor.  
P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as praxes 
legais. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
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Processo n° 170-88.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Pedro da Costa Lima Filho e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
12/24) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 26/35).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.37/40), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.42. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- PEDRO DA COSTA LIMA FILHO, TE nº 0060 2732 1562, óbito: 
27/04/2012;    

- ELIZA ROSA DE ABREU, TE nº 0157 6130 1546, óbito: 
28/04/2012; 

- JOSÉ ALVES DE MATOS, TE nº 0015 6380 1570, óbito: 
04/05/2012;         
- FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO, TE nº 0008 9257 1520, óbito: 
08/05/2012 ; 
- JOSÉ ALVES DA SILVA, TE nº 0157 6132 1503, óbito: 09/05/2012; 

- TERESA BARBOSA TORRES, TE nº 0094 6581 1520, óbito: 
10/05/2012; 

- JOSÉ FILHO BARBOSA DE SOUSA, TE nº 0218 9962 1520, óbito: 
16/05/2012 ; 

- JOSE CONRADO DA SILVA, TE nº 0011 7652 1589, óbito: 
18/05/2012; 
- ANTONIO DE MOURA FILHO, TE nº 0064 6144 1511, óbito: 
25/05/2012; 
- JOAO CAPISTRANO V. AGUIAR, TE nº 0046 4337 1520, óbito: 
29/05/2012; 
- ANTONIO DE SOUSA LIMA, TE nº 0094 6899 1546, óbito: 
15/04/2012.  
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 

Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 

Processo n° 171-73.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Miguel Mendes Frazão e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório Único do município de Novo Oriente do 
Piauí com a finalidade de cancelamento de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
11/18) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 20/26).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.28/30), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.32. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- MIGUEL MENDES FRAZÃO , TE nº 0059 3198 1538, óbito: 
24/05/2012;    

- JOSÉ CAMPELO DA SILVA , TE nº 0059 3295 1554, óbito: 
31/05/2012; 

- LUIZ PEREIRA DA SILVA, TE nº 0080 2045 1503, óbito: 
03/04/2012;         
- ANTONIO FERREIRA DA SILVA, TE nº 0287 1775 1597, óbito: 
01/05/2012; 
- CICERO LUIS DOS SANTOS, TE nº 0181 0844 1503, óbito: 
18/05/2012; 
- GETULIO  FERREIRA NUNES, TE nº 0094 9568 1511, óbito: 
14/05/2012; 
- JOSÉ APOLINARIO DA SILVA, TE nº 0059 3346 1538, óbito: 
29/04/2012. 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 
Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 

Processo n° 172-58.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: José Ronaldo da Silva e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
08/13) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 15/19).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.21/23), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.25. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 
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É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 
- JOSE RONALDO DA SILVA, TE nº 0246 0001 1562, óbito: 
08/06/2012;    
- JOSE VICENTE DA COSTA, TE nº 0015 7090 1503, óbito: 
08/06/2012; 
- JOSE FIRMINO DOS SANTOS, TE nº 0053 5575 1538, óbito: 
12/06/2012;         
- CATARINA MARIA FERREIRA, TE nº 0190 7799 1589, óbito: 
18/06/2012; 
- REGIS DA SILVA MARTINS, TE nº 0247 5715 1821, óbito: 
21/06/2012. 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 
Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 

Processo n° 177-80.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Luisa da Costa Veloso Mendes e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório Único do município de Novo Oriente do 
Piauí com a finalidade de cancelamento de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
08/11) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 13/15).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.17/19), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.21. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 
É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- LUISA DA COSTA VELOSO MENDES, TE nº 0053 5766 1570, 
óbito: 18/05/2012;    

- RAIMUNDO NERES RODRIGUES, TE nº 1880 5956 0132, óbito: 
04/06/2012; 

- OGENITA IZABEL DE SOUSA, TE nº 0150 3282 1554, óbito: 
26/06/2012.         
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 

Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 

Processo n° 211-55.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 

Falecidos: José Miguel de Sousa e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
13/29) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 31/46).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.48/50), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.52. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 
- MARIA DA PAZ CONCEIÇÃO, TE nº 0338 2801 1562, óbito: 
28/06/2012;    
- JOÃO DA CRUZ ALVES , TE nº 0052 8334 1554, óbito: 
01/07/2012; 
- MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, TE nº 0094 7914 1570, 
óbito:24/06/2012;         

- TARCILA M DA CONCEIÇÃO GOMES, TE nº 0094 6650 1597, 
óbito: 02/07/2012; 

- EDMILSON TENORIO DA SILVA, TE nº 0324 3608 1546, óbito: 
01/07/2012; 
- ODILA DE BARROS E SILVA, TE nº 0094 8927 1546, óbito: 
06/07/2012; 

- MANOEL BARBOSA DA SILVA , TE nº 0017 9394 1520, óbito: 
10/07/2012; 

- MARIA AURIDEA L V VASCONCELOS, TE nº 0046 4524 1538,  
óbito: 05/07/2012; 

- DAMASIO CARDOSO DA SILVA, TE nº 0053 0368 1503, óbito: 
08/07/2012; 
- IRACEMA PEREIRA DA SILVA , TE nº 0015 6413 1570, óbito: 
25/07/2012; 

- JOSE FRANCISCO DA SILVA, TE nº 0050 1040 1538, óbito: 
02/11/2011;  

- DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA, TE nº 0346 1103 1570, óbito: 
22/07/2012.  
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 
Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
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Processo n° 215-92.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Pedro Guedes de Sousa e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório Único do município de Novo Oriente do 
Piauí com a finalidade de cancelamento de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
07/10) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 12/15).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.17/19), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.20v. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- PEDRO GUEDES DE SOUSA, TE nº 0095 0422 1520, óbito: 
28/06/2012;    

- MARIA OSEMIRA DE S PEREIRA, TE nº 0150 3256 1562, óbito: 
30/06/2012; 

- CATIA REGINA F CARVALHO, TE nº 0207 4162 1562, óbito: 
09/07/2012;         

- JOÃO EVANGELISTA V DOS SANTOS, TE nº 0095 0533 1546, 
óbito: 18/07/2012.        
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 
Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 

Processo n° 219-32.2012.6.18.0018 
Natureza: Direitos Políticos 
Eleitor: PEDRO ALCÂNTARA FREIRE 
 
Vistos, etc 
Tratam-se os presentes autos de procedimento eleitoral instaurado 
por este Juízo Eleitoral em razão do Ofício nº 186/2012, oriundo da 
Secretaria da Vara Única da Comarca de Valença do Piauí que 
comunica a extinção de punibilidade do réu PEDRO ALCÂNTARA 
FREIRE, inscrição eleitoral nº     031861941562, ocorrida em 
16/08/2012, nos autos da Ação  Penal nº 647/2009 de Furto 
Qualificado, que tramitou na Comarca de Valença do Piauí/PI, para 
fins  de restabelecimento dos seus direitos políticos.  

Consulta ao ELO realizada pelo Cartório Eleitoral dando conta de 
que o eleitor tem domicílio eleitoral nesta 18ª Zona (fls. 09), sendo, 
portanto, este Juízo competente para apreciar a regularização da 
inscrição eleitoral, nos termos do art. 42 da Resolução TSE nº     
21.538/2003.  

Publicação de edital de fls. 11 no Cartório Eleitoral e no Diário da 
Justiça Eleitoral (fls. 12), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls. 13. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo 
restabelecimento dos direitos políticos do eleitor PEDRO 
ALCÂNTARA FREIRE. 

É o breve relatório. Decido.  

Uma vez verificado que o eleitor PEDRO ALCÂNTARA FREIRE 
cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas e tendo 
sido julgado a extinção de sua punibilidade, constitui imperativo legal 
a determinação da regularização da inscrição eleitoral do eleitor.  
ISTO POSTO, considerando o que dos autos consta e em 
conformidade com o parecer ministerial e, conforme art. 52 da 
Resolução TSE nº 21.538/2003, determino o RESTABELECIMENTO 
DOS DIREITOS POLÍTICOS de PEDRO ALCÂNTARA FREIRE  
mediante o comando do ASE 370-Cessação do impedimento, com 
os seus complementos – motivo/forma 1 (extinção da causa de 
restrição) no histórico da inscrição eleitoral nº     031861941562 
pertencente ao eleitor.  
P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as praxes 
legais. 
Valença do Piauí/PI, 29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 

Processo n° 425/2010 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Benildes de Sousa Martins Soares e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
15/48) e em nova consulta às fls. 58/92. 

Publicação de edital no Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça 
Eleitoral (fls.     50/53), não houve qualquer impugnação, conforme 
certidão de fls.54. 
Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, abaixo nominados, 
mediante o comando do ASE 019, e por via de consequência, 
CANCELAMENTO das respectivas filiações a partido político: 

- BENILDES DE SOUSA MARTINS, TE nº 0052 7774 1546, óbito: 
25/05/2009;    

- GIZELDA MARIA JACINTO, TE nº 0071 5891 1520, óbito: 
21/05/2009; 
- MARIA MARTINA DAS FLORES, TE nº 0008 9439 1570, óbito: 
12/03/2009;         
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- CLAUDECI LIMA ARAUJO DA SILVA, TE nº 0116 3740 2046, 
óbito: 20/06/2009; 

- ANA MARIA DA SILVA, TE nº 0094 8395 1503, óbito: 18/06/2009; 

- ARINO TEIXEIRA LIMA, TE nº 0062 4089 1554, óbito: 12/11/2009; 
- RAIMUNDO FELIPE DA SILVA, TE nº 0068 3931 1520, óbito: 
01/12/2009; 
- HELVIDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, TE nº 0094 8467 1511, óbito: 
19/12/2009; 
- JUVENAL DE SOUZA MARREIROS, TE nº 0046 3727 1554, óbito: 
25/01/2010; 

- FRANCISCO BORGES LEAL, TE nº 0008 9026 1503, óbito: 
19/08/2009; 

- JOÃO JOSÉ DE FREITAS, TE nº 0218 5894 1520, óbito: 
23/09/2009; 

- EULÁLIA MARIA LEAL BARROSO DANTAS, TE nº 0074 5998 
1503, óbito:24/07/2007; 

- ALCIDES MARTINS NUNES, TE nº 0157 5405 1570, óbito: 
13/07/2007. 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 
Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 

Processo n° 216-77.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Raimundo Israel de Sousa e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Registros e Anexos 
do município de Valença do Piauí com a finalidade de cancelamento 
de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
39/159) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 161/260).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral (fls.262/263) e no Diário da 
Justiça Eleitoral (fls.264/265), não houve qualquer impugnação, 
conforme certidão de fls.261. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, constante da 
relação nominal anexa, mediante o comando do ASE 019, e por via 
de consequência, CANCELAMENTO das respectivas filiações a 
partido político. 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 

Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 

Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 

Processo n° 217-62.2012.6.18.0018 
Natureza: Comunicação de Óbitos 
Falecidos: Maria Ana dos Santos e outros 
 
Vistos, etc 

Tratam-se os presentes autos de comunicação de óbitos 
apresentada pelo Cartório Único do município de Novo Oriente do 
Piauí com a finalidade de cancelamento de inscrições eleitorais. 

Consultas ao ELO realizadas pelo Cartório Eleitoral dando conta da 
existência de eleitores inscritos e regulares nesta 18ª Zona (fls. 
37/211) e das suas respectivas filiações partidárias (fls. 213/290).  

Publicação de edital no Cartório Eleitoral (fls.295/296) e no Diário da 
Justiça Eleitoral (fls.297/299), não houve qualquer impugnação, 
conforme certidão de fls.294. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento 
das inscrições. 

É o breve relatório. Decido.  
Em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do artigo 
71, inciso IV do Código Eleitoral que prevê o falecimento como 
causa de exclusão de inscrição e, considerando o que dos autos 
consta, determino o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores 
desta 18ª     Zona Eleitoral com inscrição regular, constante da 
relação nominal anexa, mediante o comando do ASE 019, e por via 
de consequência, CANCELAMENTO das respectivas filiações a 
partido político. 
Publique-se. Registre-se. 

Após, arquivem-se, observando as praxes legais. 
Valença do Piauí/PI,  29 de novembro de 2012. 
 

Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona/PI 
 
 
  

24ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 24ª ZONA - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
EDITAL Nº 296/2012 -   PUBLICAÇÃO LOTE RAE 
 
A Dr.  Lirton Nogueira Santos, Juíz Eleitoral da 24ª zona                    
eleitoral do Piauí, comarca de José de Freitas, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
 
                             FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente 
aos partidos políticos com registro nesta 24ª Zona, que no período 
de 20/11/2012 a 30/11/2012 – LOTE 0011/2012, foram deferidos 60 
(sessenta) operações eleitorais,conforme lista em anexo, que ficará 
disponível em Cartório para conhecimento dos interessados, os 
quais, por força do disposto no art. 18, § 5º da Resolução 21.538 do 
TSE, têm 10 (dez) dias para recorrer.  
 
             E, para que ninguém possa alegar  
ignorância no futuro, mandou o MM. Juiz Eleitoral da 24ª Zona 
Eleitoral expedir o presente edital que será afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta Cidade de José de Freitas, Estado 
do Piauí, em três de dezembro de dois mil e doze (03/12/2012). 
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Eu,________________________Leonardo Saraiva Gomes, Servidor 
Requisitado da 24ª Zona, o digitei e subscrevi.         
 
     Dr. Lirton Nogueira Santos 
       Juiz Eleitoral da 24ª ZE/PI 
 

29ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 

PROC. Nº 164-48 E OUTROS/12 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO DA  29ª ZONA ELEITORAL – PIO IX-PI 
 
PROCESSO Nº 164-48.2012.6.18.0029 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO  
CARGO: VEREADOR: ALDEÍDE NUNES DE SOUSA ALENCAR 
 
SENTENÇA: 
 
 I – RELATÓRIO 
 
 
        Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE  n.º 23.376/2012. 
 Submetido à apreciação, instruído com a documentação 
exigida na legislação, concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, após a baixa dos autos em diligência 
conduzida pelo analista responsável, este sugeriu, em caráter 
conclusivo, que a inconsistência detectada na presente prestação de 
contas não compromete sua regularidade. 
  Em parecer final (fls. 86/88), após ressaltar que 
deve-se aprovar as contas eleitorais, dada a inexistência de 
irregularidades insanáveis, o agente ministerial opinou pela 
aprovação das contas com ressalvas haja vista as impropriedades 
indicadas no relatório técnico-eleitoral. 
 A partir da análise técnica realizada e do parecer 
conclusivo, bem como do parecer do representante do Ministério 
Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
Da leitura minuciosa do relatório final de exame das contas, verifiquei 
que em todos os itens, tais como: recibos eleitorais, receitas, análise 
das contas bancárias, recursos de origem não identificada e/ou 
fontes vedadas não apresentou nenhuma falha, irregularidades ou 
inpropriedades, pelo que, forçoso reconhecer que a prestação de 
contas deverá ser aprovada. 
 Inexistindo, assim, indícios de irregularidade insanável ou 
impropriedades, que impliquem na desaprovação das contas e, 
também, na aplicação de sanção ao candidato. 
 Deixo claro que, a assertiva de regularidade não exclui 
condenação posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos 
delitos previstos no Código Eleitoral ou na lei geral das eleições, 
visto que, por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a 
diplomação, a documentação deverá ser conservada pelo candidato 
ou partido. 
 Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico, e 
entendendo em desconformidade com o parecer ministerial, com 
fundamento no art. da Resolução 23.376/2012, c/c art. da Lei n.º 
9.504/97, APROVO a prestação de contas da candidata ALDEÍDE 
NUNES DE SOUSA ALENCAR. 
 P. R. I. Cumpra-se, decorrido o prazo sem oposição de 
recurso, faça-se as devidas anotações. 
 Pio IX, 29 de Novembro de 2012. 
 
 Dra. Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho 
                      Juíza Eleitoral da 29ª ZE Pio IX 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO DA  29ª ZONA ELEITORAL – PIO IX-PI 
 
PROCESSO Nº 187-91.2012.6.18.0029 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO  
CARGO: VEREADOR: JOSÉ ALVES DOS REIS 
 
SENTENÇA: 
 
 I – RELATÓRIO 
 
 
        Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE  n.º 23.376/2012. 
 Submetido à apreciação, instruído com a documentação 
exigida na legislação, concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, após a baixa dos autos em diligência 
conduzida pelo analista responsável, este sugeriu, em caráter 
conclusivo, que a inconsistência detectada na presente prestação de 
contas não compromete sua regularidade. 
  Em parecer final (fls. 63/65), após ressaltar que 
deve-se aprovar as contas eleitorais, dada a inexistência de 
irregularidades insanáveis, o agente ministerial opinou pela 
aprovação das contas com ressalvas haja vista as impropriedades 
indicadas no relatório técnico-eleitoral. 
 A partir da análise técnica realizada e do parecer 
conclusivo, bem como do parecer do representante do Ministério 
Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
Da leitura minuciosa do relatório final de exame das contas, verifiquei 
que em todos os itens, tais como: recibos eleitorais, receitas, análise 
das contas bancárias, recursos de origem não identificada e/ou 
fontes vedadas, composição das sobras de campanha, não 
apresentou nenhuma falha, irregularidades ou inpropriedades, pelo 
que, forçoso reconhecer que a prestação de contas deverá ser 
aprovada. 
 Inexistindo, assim, indícios de irregularidade insanável ou 
impropriedades, que impliquem na desaprovação das contas e, 
também, na aplicação de sanção ao candidato. 
 Deixo claro que, a assertiva de regularidade não exclui 
condenação posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos 
delitos previstos no Código Eleitoral ou na lei geral das eleições, 
visto que, por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a 
diplomação, a documentação deverá ser conservada pelo candidato 
ou partido. 
 Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico, e 
entendendo em desconformidade com o parecer ministerial, com 
fundamento no art. da Resolução 23.376/2012, c/c art. da Lei n.º 
9.504/97, APROVO a prestação de contas do candidato JOSÉ 
ALVES DOS REIS . 
 P. R. I. Cumpra-se, decorrido o prazo sem oposição de 
recurso, faça-se as devidas anotações. 
 Pio IX, 29 de Novembro de 2012. 
 
 Dra. Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho 
                      Juíza Eleitoral da 29ª ZE Pio IX 
 
 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO DA  29ª ZONA ELEITORAL – PIO IX-PI 
 
PROCESSO Nº 180-02.2012.6.18.0029 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO  
CARGO: PREFEITO: PEDRO OTACÍLIO DE SOUSA MOURA 
CARGO: VICE-PREFEITO: JORISMAR JOSÉ DA ROCHA 
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SENTENÇA: 
 
 I – RELATÓRIO 
 
 
        Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE  n.º 23.376/2012. 
 Submetido à apreciação, instruído com a documentação 
exigida na legislação, concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, após a baixa dos autos em diligência 
conduzida pelo analista responsável, este sugeriu, em caráter 
conclusivo, que a inconsistência detectada na presente prestação de 
contas não compromete sua regularidade. 
  Em parecer final (fls. 101/103), após ressaltar 
que deve-se aprovar as contas eleitorais, dada a inexistência de 
irregularidades insanáveis, o agente ministerial opinou pela 
aprovação das contas com ressalvas haja vista as impropriedades 
indicadas no relatório técnico-eleitoral. 
 A partir da análise técnica realizada e do parecer 
conclusivo, bem como do parecer do representante do Ministério 
Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
Da leitura minuciosa do relatório final de exame das contas, verifiquei 
que em todos os itens, tais como: prestação de contas parciais, 
recibos eleitorais, receitas, análise das contas bancárias, recursos de 
origem não identificada e/ou fontes vedadas não apresentou 
nenhuma falha, irregularidades ou inpropriedades, pelo que, forçoso 
reconhecer que a prestação de contas deverá ser aprovada. 
 Inexistindo, assim, indícios de irregularidade insanável ou 
impropriedades, que impliquem na desaprovação das contas e, 
também, na aplicação de sanção ao candidato. 
 Deixo claro que, a assertiva de regularidade não exclui 
condenação posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos 
delitos previstos no Código Eleitoral ou na lei geral das eleições, 
visto que, por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a 
diplomação, a documentação deverá ser conservada pelo candidato 
ou partido. 
 Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico, e 
entendendo em desconformidade com o parecer ministerial, com 
fundamento no art. da Resolução 23.376/2012, c/c art. da Lei n.º 
9.504/97, APROVO a prestação de contas do candidato PEDRO 
OTACÍLIO DE SOUSA MOURA . 
 P. R. I. Cumpra-se, decorrido o prazo sem oposição de 
recurso, faça-se as devidas anotações. 
 Pio IX, 29 de Novembro de 2012. 
 
 Dra. Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho 
                      Juíza Eleitoral da 29ª ZE Pio IX 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO DA  29ª ZONA ELEITORAL – PIO IX-PI 
 
PROCESSO Nº 179-17.2012.6.18.0029 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO  
CARGO: VEREADOR: ACÁCIO JOSÉ ANTÃO DE ALENCAR 
 
SENTENÇA: 
 
 I – RELATÓRIO 
 
 
        Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE  n.º 23.376/2012. 

 Submetido à apreciação, instruído com a documentação 
exigida na legislação, concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, após a baixa dos autos em diligência 
conduzida pelo analista responsável, este sugeriu, em caráter 
conclusivo, que a inconsistência detectada na presente prestação de 
contas não compromete sua regularidade. 
  Em parecer final (fls. 85/87), após ressaltar que 
deve-se aprovar as contas eleitorais, dada a inexistência de 
irregularidades insanáveis, o agente ministerial opinou pela 
aprovação das contas com ressalvas haja vista as impropriedades 
indicadas no relatório técnico-eleitoral. 
 A partir da análise técnica realizada e do parecer 
conclusivo, bem como do parecer do representante do Ministério 
Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas apresentadas, 
porém, detectando impropriedades quanto a análise das contas 
bancárias extrapolando prazo em desatendimento a Resolução TSE, 
tendo o candidato justificado. No entanto, embora tenha o candidato 
esclarecido a situação apontada, forçoso reconhecer que a 
prestação de contas deverá ser aprova com ressalva. 
 Inexistindo, assim, indícios de irregularidade insanável, 
que impliquem na desaprovação das contas e, também, na aplicação 
de sanção ao candidato. 
 Deixo claro que, a assertiva de regularidade não exclui 
condenação posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos 
delitos previstos no Código Eleitoral ou na lei geral das eleições, 
visto que, por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a 
diplomação, a documentação deverá ser conservada pelo candidato 
ou partido. 
 Ante o exposto, em consonância com o parecer técnico, 
manifestação ministerial pela aprovação com as ressalvas já citadas 
e, com fundamento no art. da Resolução 23.376/2012, c/c art. 30 da 
Lei n.º 9.504/97, APROVO com as ressalvas, a prestação de contas 
do candidato ACÁCIO JOSÉ ANTÃO DE CARVALHO. 
 P. R. I. Cumpra-se, decorrido o prazo sem oposição de 
recurso, faça-se as devidas anotações. 
 Pio IX, 29 de Novembro de 2012. 
 
 Dra. Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho 
                      Juíza Eleitoral da 29ª ZE Pio IX 
 
 

34ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Intimação 
 

PROC. Nº 498-67 E OUTROS/12 
AVISO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – 34ª ZE/PI 
 
PROCESSO Nº 498-67.2012.6.18.0034 
 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI. 
Juiz: Antonio Lopes de Oliveira. 
Prestação de Conta de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro do PSB 
Presidente: Antônio Cleiton Furtado Marinho 
Município: Buriti dos Montes 
Finalidade: Intimar da sentença, a seguir transcrita, proferida 
nos autos 
 
Vistos etc., 
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral do comitê 
financeiro em epígrafe. 
O Ministério Público Eleitoral opina pela julgamento das contas como 
não prestadas. 
Eis o sucinto relatório, DECIDO. 
Conforme preceitua o art.38, da Resolução TSE nº23.376/2012, os 
candidatos, comitês financeiros e partidos políticos deverão prestar 
contas da campanha à Justiça Eleitoral até o dia 06 de novembro de 
2012. Mais adiante, no §4º, do mesmo artigo, informa que passado o 
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prazo retro sem que as contas tenham sido apresentadas, a Justiça 
Eleitoral notificará, no prazo máximo de cinco dias, candidatos, 
comitês financeiros e partidos políticos da obrigação de prestá-las, 
no prazo de setenta e duas horas, sob pena de terem suas contas 
julgadas não prestadas. 
Compulsando os autos, observou-se que o comitê financeiro em 
epígrafe não apresentou as contas até o prazo do dia 06 de 
novembro, por conseguinte, seu presidente foi notificado sobre a 
necessidade de prestar contas no prazo de setenta e duas horas. 
Ocorre que, apesar de ter sido dado ao presidente do comitê uma 
segunda chance, as contas de campanha foram apresentadas após 
o prazo de setenta e duas horas, configurando a hipótese insculpida 
no §4°, do art.38, da Resolução TSE nº23.376/2012. 
Desse modo, à luz do que determina a Resolução citada e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo não 
prestadas as contas do comitê financeiro do PSB de Buriti dos 
Montes, nos termos do art.51, IV, a, c/c art.38, §4º, da Resolução 
TSE nº23.376/2012. 
Determino, ainda, a perda do direito ao recebimento da quota do 
Fundo Partidário ao órgão diretivo municipal acima citado pelo 
período de três meses, nos termos do art.53, II, da Resolução TSE 
nº23.376/2012. 
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art.56, da 
Resolução TSE nº23.376/2012. 
Registre-se. 
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.  
Após, arquive-se os autos. 
Castelo do Piauí, 03 de dezembro de 2012. 
 
Juiz ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA 
        Resp. pela 34ª Zona Eleitoral 
PROCESSO Nº 491-75.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI. 
Juiz: Antonio Lopes de Oliveira. 
Candidato: João Francisco Gomes da Rocha 
Cargo: Prefeito 
Candidato: Ananias Fernandes de Sousa 
Cargo: Vice-Prefeito 
Município:  São João da Serra 
Finalidade: Intimar da sentença, a seguir transcrita, proferida 
nos autos 
 
 
Vistos etc., 
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral dos(as) 
candidatos(as) em epígrafe. 
O Ministério Público Eleitoral opina pela julgamento das contas como 
não prestadas. 
Eis o sucinto relatório, DECIDO. 
Conforme preceitua o art.38, da Resolução TSE nº23.376/2012, os 
candidatos, comitês financeiros e partidos políticos deverão prestar 
contas da campanha à Justiça Eleitoral até o dia 06 de novembro de 
2012. Mais adiante, no §4º, do mesmo artigo, informa que passado o 
prazo retro sem que as contas tenham sido apresentadas, a Justiça 
Eleitoral notificará, no prazo máximo de cinco dias, candidatos, 
comitês financeiros e partidos políticos da obrigação de prestá-las, 
no prazo de setenta e duas horas, sob pena de terem suas contas 
julgadas não prestadas. 
Compulsando os autos, observou-se que os candidatos em epígrafe 
não apresentaram as contas até o prazo do dia 06 de novembro, por 
conseguinte, o candidato ao cargo de prefeito bem como o seu vice 
foram notificados sobre a necessidade de prestar contas no prazo de 
setenta e duas horas, uma vez que o art.11, III, da Resolução 
mencionada dispõe que a prestação de contas do candidato a 
prefeito abrangerá a de seu vice. Ocorre que, apesar de ter sido 
dado aos candidatos uma segunda chance, as contas de campanha 
foram apresentadas após o prazo de setenta e duas horas, 
configurando a hipótese insculpida no §4°, do art.38, da Resolução 
TSE nº23.376/2012. 
Desse modo, à luz do que determina a Resolução citada e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo não 
prestadas as contas dos Srs. João Francisco Gomes da Rocha e 
Ananias Fernandes de Sousa, nos termos do art.51, IV, a, c/c 
art.38, §4º, da Resolução TSE nº23.376/2012. 

Determino, caso ainda não tenha sido registrado, a inserção do ASE 
272, motivo 2, no histórico dos Srs. João Francisco Gomes da Rocha 
(Título Eleitoral nº015973051503) e Ananias Fernandes de Sousa 
(Título Eleitoral nº006081031570). 
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art.56, da 
Resolução TSE nº23.376/2012. 
Registre-se. 
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.  
Após, arquive-se os autos. 
Castelo do Piauí, 03 de dezembro de 2012. 
 
Juiz ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA 
        Resp. pela 34ª Zona Eleitoral 
 
PROCESSO Nº 491-75.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI. 
Juiz: Antonio Lopes de Oliveira. 
Partido Socialista Brasileiro – PSB 
Presidente: Antônio Cleiton Furtado Marinho 
Município: Buriti dos Montes  
 
Finalidade: Intimar da sentença, a seguir transcrita, proferida 
nos autos 
 
 
Vistos etc., 
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral do partido 
político em epígrafe. 
O Ministério Público Eleitoral opina pela julgamento das contas como 
não prestadas. 
Eis o sucinto relatório, DECIDO. 
Conforme preceitua o art.38, da Resolução TSE nº23.376/2012, os 
candidatos, comitês financeiros e partidos políticos deverão prestar 
contas da campanha à Justiça Eleitoral até o dia 06 de novembro de 
2012. Mais adiante, no §4º, do mesmo artigo, informa que passado o 
prazo retro sem que as contas tenham sido apresentadas, a Justiça 
Eleitoral notificará, no prazo máximo de cinco dias, candidatos, 
comitês financeiros e partidos políticos da obrigação de prestá-las, 
no prazo de setenta e duas horas, sob pena de terem suas contas 
julgadas não prestadas. 
Compulsando os autos, observou-se que o partido político em 
epígrafe não apresentou as contas até o prazo do dia 06 de 
novembro, por conseguinte, seu presidente foi notificado sobre a 
necessidade de prestar contas no prazo de setenta e duas horas. 
Ocorre que, apesar de ter sido dado ao presidente do partido uma 
segunda chance, as contas de campanha foram apresentadas após 
o prazo de setenta e duas horas, configurando a hipótese insculpida 
no §4°, do art.38, da Resolução TSE nº23.376/2012. 
Desse modo, à luz do que determina a Resolução citada e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo não 
prestadas as contas do Partido Socialista Brasileiro de Buriti 
dos Montes, nos termos do art.51, IV, a, c/c art.38, §4º, da 
Resolução TSE nº23.376/2012. 
Determino, ainda, a perda do direito ao recebimento da quota do 
Fundo Partidário ao órgão diretivo municipal acima citado pelo 
período de três meses, nos termos do art.53, II, da Resolução TSE 
nº23.376/2012. 
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art.56, da 
Resolução TSE nº23.376/2012. 
Registre-se. 
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.  
Após, arquive-se os autos. 
Castelo do Piauí, 03 de dezembro de 2012. 
 
Juiz ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA 
        Resp. pela 34ª Zona Eleitoral 
 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 04 dezembro de 
2012. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
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41ª Zona Eleitoral 
 
Editais 

 
JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL – ESPERANTINA 
 
 
Edital nº 105/2012   
 
O Dr. Marcus Klinger Madeira de Vasconcelos, Juiz Eleitoral desta 
41ª Zona, Estado do Piauí, com Jurisdição nos municípios de 
Esperantina e Morro do Chapéu do Piauí, na forma da lei, etc.  
FAZ SABER, a todos quantos do presente Edital tiverem ou vierem a 
ter conhecimento, que foram proferidas decisões nos processos de 
PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL dos 
candidatos que concorreram nas Eleições Municipais de 2012, 
conforme relação abaixo, cujas sentenças encontram-se anexadas 
ao presente edital. 
É o presente para INTIMAR os interessados de que poderão 
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, a teor 
do art. 56 da Resolução TSE nº 23.376/2012, contados da 
publicação no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí. Dado e passado nesta cidade de Esperantina, 
Estado do Piauí, sede da 41ª Zona Eleitoral, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro do ano de dois mil e doze. Eu, ________, Raul 
Sérgio Aragão Ventura, Chefe de Cartório da 41ª Zona, preparei e 
conferi o presente edital. 
 
Dr. Marcus Klinger Madeira de Vasconcelos  
Juiz Eleitoral da 41ª Zona   
 
 

Sentenças 
 

PROC. NºS 310-53 E 340-88/12 
JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL – ESPERANTINA/PI 
 
 
PROCESSO Nº: 310-53.2012.6.18.0041  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA 
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. 
CANDIDATO: JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 
 
 
EMENTA – Prestação de Contas. Arrecadação e gastos em 
campanha eleitoral. Aprovação com ressalvas. Falhas que não 
comprometem a regularidade das contas. Advertência de que, em 
havendo comprovação de falsidade das informações ou eventual 
existência de receitas e despesas não declaradas, o candidato 
estará sujeito às penas cominadas na legislação pertinente, inclusive 
art. 348 do Código Eleitoral.  
 
SENTENÇA 
 
Trata-se de processo de Prestação de Contas de candidato ao cargo 
de Vereador nas Eleições Municipais de 2012, em cumprimento ao 
disposto nos artigos 28 e 29 da Lei n.º 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE n.º 23.376/2012, referente à arrecadação e gastos 
com a respectiva campanha eleitoral. 
Efetuado o exame das contas, diligenciou-se o candidato para sanar 
as falhas encontradas. 
Intimado, o interessado apresentou resposta no prazo legal. 
Em relatório final, o Chefe de Cartório concluiu pela existência de  
inconsistências nas contas em tela. 
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, o Parquet manifestou-se 
pela aprovação com ressalvas das contas do candidato. 
É o relatório. Decido. 

A prestação de contas aqui tratada deixou de atender a todos os 
ditames legais, visto que ficaram evidenciadas falhas, as quais se 
encontram destacadas no relatório final de exame. Todavia, por se 
tratar de mera impropriedade, não compromete a prestação de 
contas em tela, mas pode e deve configurar somente ressalva. 
Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, com 
arrimo no artigo 51, inciso II, da Resolução - TSE n.º 23.376/2012 e 
em consonância com o parecer ministerial, JULGO APROVADA 
COM RESSALVAS, quanto ao aspecto formal, a prestação de 
contas do candidato a vereador JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA DA 
SILVA, nas Eleições Municipais de 2012, no município de 
ESPERANTINA/PI, advertindo-o, todavia, quanto a sua 
responsabilidade penal, na hipótese de comprovada falsidade das 
informações prestadas, bem como eventual existência de receitas e 
despesas não declaradas (art. 348 do Código Eleitoral). 
P.R.I. 
Sem custas. 
 
Esperantina - PI, 30 de novembro de 2012. 
 
Dr. Marcus Klinger Madeira de Vasconcelos 
Juiz Eleitoral da 41ª Zona 
 
 
Processo nº 340-88.2012.6.18.0041 
Prestação de Contas. contas não prestadas. Eleições 2012. 
Candidatos: Francisco de Assis Silva Santos e outros 
Município: Morro do Chapéu do Piauí/PI 
 
SENTENÇA 
 
Vistos, etc. 
O Chefe de Cartório apresentou em Termo de Informação, relação 
com os nomes dos candidatos a cargo eletivo em Morro do Chapéu 
do Piauí no pleito de 2012 que deixaram de apresentar as conta de 
campanha, quais sejam: FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, 
VILANI ALVES DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SAMPAIO, 
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES e FRANCISCO DE ASSIS 
CARVALHO. 
Determinada a notificação dos candidatos para que apresentassem 
as referidas contas no prazo de setenta e duas horas, sob pena de 
julgamento das mesmas como não prestadas. 
Notificados os candidatos, o chefe da serventia cartorária certificou 
que deixaram de apresentar as contas no prazo legal, os candidatos 
VILANI ALVES DE SOUSA, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES e 
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO; que o candidato JOSÉ 
RODRIGUES DE SAMPAIO apresentou as contas no prazo e que 
FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS compareceu ao Cartório 
tempestivamente, mas não teve a sua mídia recebida pelo Sistema 
de Prestação de Contas Eleitoral. 
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, o Parquet manifestou-se 
pelo julgamento  das contas como não prestadas para aqueles 
candidatos que não as protocolaram em Cartório no prazo acima 
referido. 
Relatados, decido. 
Determina a Lei nº 9.504/97 que os candidatos devem prestar contas 
em até 30 dias da realização do pleito.  
A Resolução TSE nº 23.376/12, regulamentando as Eleições 
Municipais de 2012, assim estabeleceu: 
"Art. 38. As contas de candidatos, de comitês financeiros e de 
partidos políticos deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até 6 de 
novembro de 2012 (Lei nº 9.504/97, art. 29, III). 
(…) 
§ 4º Findos os prazos fixados neste artigo, sem que as contas 
tenham sido prestadas, a Justiça Eleitoral notificará, no prazo 
máximo de 5 dias, candidatos, partidos políticos e comitês 
financeiros da obrigação de prestá-las, no prazo de 72 horas, após o 
que, permanecendo a omissão, serão imediatamente julgadas não 
prestadas as contas (Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso IV). 
"Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, 
decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput): 
(...)  
IV - pela não prestação, quando: 
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a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de 
que trata o art. 40 desta resolução;"  
 
Decorridos trinta dias das eleições e permanecendo a omissão 
quanto à entrega da prestação de contas de campanha, a legislação 
eleitoral ainda oportuniza um novo prazo para candidatos e partidos 
políticos. Os mesmos são notificados para que as apresentem no 
prazo de setenta e duas horas, contadas da notificação pelo 
Cartório.  
De acordo com a certidão cartorária, somente os candidatos JOSÉ 
RODRIGUES DE SAMPAIO e FRANCISCO DE ASSIS SILVA 
SANTOS compareceram ao Cartório dentro desse prazo. Ressalte-
se que no caso deste último, apenas por uma falha a mídia não foi 
recebida, não se podendo penalizar o candidato que compareceu de 
boa fé ao Cartório, retornando na data seguinte. Essas contas se 
enquadram, pois, como intempestivas, ficando, no entanto tais 
candidatos, isentos de qualquer sanção, devendo as suas contas 
serem analisadas e julgadas oportunamente em autos próprios e 
individualizados. 
Quanto aos candidatos que deixaram de apresentar as suas contas 
no prazo de setenta e duas horas, as mesmas devem ser julgadas 
como não prestadas e caso sejam apresentadas posteriormente, 
serão consideradas extemporâneas. 
 
Isto posto,  
 
Julgo, com base na Lei nº 9.504/97 e no art. 51, IV, "a" da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, 
NÃO PRESTADAS AS CONTAS DOS CANDIDATOS VILANI 
ALVES DE SOUSA, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES e 
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 
P.R.I. 
Caso transite em julgado, proceda-se com o ASE específico no 
cadastro dos candidatos. 
Sem Custas. 
 
Esperantina - PI, 28 de novembro de 2012. 
 
Dr. Marcus Klinger Madeira de Vasconcelos 
Juiz Eleitoral da 41ª Zona 
  

42ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAL Nº 117/12 
EDITAL N.º 117/2012 

 
 
O Exmo. Sr. Dr. SAMUEL MENDES DE MORAIS, MM. Juiz 
Eleitoral em exercício nesta 42ª Zona de Alto Longá, Estado do 
Piauí, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
 ] 
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente aos candidatos eleitos e 
suplentes nas eleições municipais de 2012 e quem mais interessar 
possa, que, no dia 14 de dezembro de 2012, às 10h00mim, na 
sede da Câmara Municipal de Alto Longá/PI, será realizada a 
solenidade de diplomação dos eleitos. 
Faz saber ainda, que, na ocasião, serão diplomados os prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores eleitos, bem como o primeiro e segundo 
suplentes de cada coligação dos dois municípios integrantes desta 
42ª Zona Eleitoral. 
 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alto Longá, Estado do 
Piauí, sede da 42ª Zona Eleitoral, aos trinta dias do mês de 
novembro do ano de Dois Mil e Doze (30/11/2012). Eu, 

______________, (Mariana Figueiredo de Brito Nery), Chefe do 
Cartório Eleitoral da 42ª Zona, o digitei e subscrevi.  
 
 
Dr. SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício 
 
 

EDITAIS NºS 115 E 116/12 

EDITAL nº 115/2012 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
(Prazo de 03 dias) 
 
O Dr. SAMUEL MENDES DE MORAIS, MM. Juiz Eleitoral em 
exercício nesta 42ªZE/PI de Alto Longá/PI, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
 
  FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que nos autos dos Processos 
nº 222-12.2012.6.18.0042 – Autos de Prestação de Contas, que tem 
como candidato João José Abreu da Fonseca; 225-
64.2012.6.18.0042 – Autos de Prestação de Contas, que tem como 
candidato Carlos Aluísio Cunha Ribeiro, candidatos eleitos ao cargo 
de vereador pelo município de Alto Longá/PI, prolatou as sentenças 
em anexo, que ficam fazendo parte integrante e inseparável do 
presente edital. 
  E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
não possa no futuro alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral 
expedir o presente edital, que será publicado no DJE e afixado no 
lugar de costume do Cartório Eleitoral desta 42ªZE/PI. Dado e 
passado nesta cidade de Alto Longá, Estado do  Piauí, aos 
03/12/2012. Eu, as) Mariana Figueiredo de Brito Nery - Chefe de 
Cartório da 42ªZE, digitei e subscrevi. 
 
SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício  
 
 

EDITAL nº 116/2012 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
(Prazo de 03 dias) 
 
 
O Dr. SAMUEL MENDES DE MORAIS, MM. Juiz Eleitoral em 
exercício nesta 42ªZE/PI de Alto Longá/PI, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
 
  FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que nos autos dos Processos 
nº 227-34.2012.6.18.0042 – Autos de Prestação de Contas, que tem 
como candidato Manoel Gomes Fernandes; 234-26.2012.6.18.0042 
– Autos de Prestação de Contas, que tem como candidato Edgar 
Geraldo de Alencar Bona Miranda, candidatos eleitos pelo município 
de Novo Santo Antonio/PI, prolatou as sentenças em anexo, que 
ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente edital. 
  E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
não possa no futuro alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral 
expedir o presente edital, que será publicado no DJE e afixado no 
lugar de costume do Cartório Eleitoral desta 42ªZE/PI. Dado e 
passado nesta cidade de Alto Longá, Estado do Piauí, aos 
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03/12/2012. Eu, as) Mariana Figueiredo de Brito Nery - Chefe de 
Cartório da 42ªZE, digitei e subscrevi. 
 
 
SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício  
 

Sentenças 
 

PROC. Nº 222-12 E OUTROS/12 
PROCESSO Nº:  222-12.2012.6.18.0042  PROTOCOLO Nº 
69.055/2012 
Nº CONTROLE: 1512310057PI1312026 
PRESTADOR : JOÃO JOSÉ ABREU DA FONSÊCA - 15123 - 
VEREADOR - ALTO LONGÁ 
CNPJ : 16.272.455/0001-04 
PARTIDO POLÍTICO: PMDB 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À 
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se da prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais 2012, à luz 
das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, regulamentada 
pela Resolução TSE  n.º 23.376/12. 
 
As contas foram protocoladas em Cartório tempestivamente, no 
prazo legal, conforme protocolo de fls. 02 e recibo de entrega emitido 
pelo Sistema SPCE Envio de fls. 55 dos presentes autos. 
 
As contas do candidato foram instruídas com a documentação 
exigida na legislação (fls. 03-54). Solicitou-se a baixa dos autos em 
diligência para os esclarecimentos necessários, que foi conduzida 
pelo analista responsável, intimando o candidato para responder a 
diligência em 72 horas (fls. 56-59). 
 
Em resposta, o candidato apresentou justificativa e prestações de 
contas retificadora, tempestivamente, juntando os documentos 
solicitados, às fls. 61-91. 
 
Submetidas à apreciação e concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, a analista responsável pelas contas 
apresentou relatório final de exame das referidas contas, apontando 
uma inconsistência (fls. 93-95). 
 
Intimada para emitir parecer, nos termos do art. 50 da Resolução 
TSE  n.º 23.376/12, a representante do Ministério Público Eleitoral 
desta Zona manifestou-se opinando pela aprovação das contas, com 
ressalvas (fls. 99-100).  
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
A partir da análise técnica realizada, consubstanciada no relatório 
final de exame, bem como da análise do parecer da representante 
do Ministério Público Eleitoral, verificou-se a presença de uma 
inconsistência nas contas do candidato. 
 
Com relação aos bens e serviços estimáveis em dinheiro 
doados por pessoa física ou jurídica, faz-se necessário observar 
que elas devem constituir produto de seu próprio serviço, de 
suas atividades econômicas e, no caso de bens permanentes, 
deverão integrar o patrimônio do doador, nos termos do 
parágrafo único do art. 23 da Resolução nº 23.373/2012 do TSE. 
 

Na prestação de contas em exame, detectou-se que a doação feita 
pela Sra. Stefânia Soares da Silva constituiu-se de material 
impresso, sendo que não ficou demonstrado que ela seja dona ou 
sócia de empresa do ramo gráfico. Assim, a doação feita está em 
desrespeito ao preceptivo supracitado, configurando, então, uma 
inconsistência, conforme  relatório final de exame. 
 
Esta inconsistência tem natureza de irregularidade, uma vez que 
pode demonstrar o pagamento de despesas eleitorais com recursos 
que não transitaram pela conta bancária de campanha e seu 
posterior lançamento nas contas como doação estimável em 
dinheiro, podendo impedir o efetivo controle pela Justiça Eleitoral, 
com todos os instrumentos de que dispõe, notadamente aqueles 
disponibilizados pelo Sistema Financeiro Nacional.  
 
Quanto à apresentação das peças integrantes, aos recibos eleitorais, 
às despesas, à análise da conta bancária e à existência de sobras 
de campanha e de recursos de origem não identificada e/ou de 
fontes vedadas, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
 
Assim, existe nos presentes autos indício de irregularidade, porém o 
mesmo não é suficiente para comprometer por completo a 
regularidade das contas e não impede o exame das mesmas. Assim, 
caracteriza-se, em verdade, a existência de inconsistência de 
natureza de impropriedade, que implica na aprovação das contas, 
com ressalvas. 
 
Ante o exposto, considerando as inconsistências apontadas no 
relatório final de exame, a manifestação ministerial pela aprovação 
das contas, com ressalvas, e, com fundamento no art. 51, II, da 
Resolução TSE  n.º 23.376/12, combinado com o art. 30 da Lei n.º 
9.504/97, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas do 
candidato ao cargo de vereador JOÃO JOSÉ ABREU DA FONSÊCA, 
pelo município de Alto Longá-PI. 
 
Publique-se.  Registre-se. Intime-se. Cumpram-se as formalidades 
legais. Após, arquive-se. 
 
Alto Longá/PI, 03 de dezembro de 2012. 
 
 
 
   
SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício na 42ª Zona 
 
 
PROCESSO Nº: 225-64.2012.6.18.18.0042  PROTOCOLO Nº: 
66.660/2012 
Nº CONTROLE: 1222210057PI2047349 
PRESTADOR : CARLOS ALUÍSIO CUNHA RIBEIRO - 12222 - 
VEREADOR - ALTO LONGÁ 
CNPJ: 16.267.994/0001-47 
PARTIDO POLÍTICO: PDT 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À 
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se da prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais 2012, à luz 
das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, regulamentada 
pela Resolução TSE  n.º 23.376/12. 
 
As contas foram protocoladas em Cartório tempestivamente, no 
prazo legal, conforme protocolo de fls. 02 e recibo de entrega emitido 
pelo Sistema SPCE Envio de fls. 103 dos presentes autos. 
 
As contas do candidato foram instruídas com a documentação 
exigida na legislação (fls. 03-102). Solicitou-se a baixa dos autos em 
diligência para os esclarecimentos necessários, que foi conduzida 
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pelo analista responsável, intimando o candidato para responder a 
diligência em 72 horas (fls. 104-106). 
 
Em resposta, o candidato apresentou justificativa e prestações de 
contas retificadora, tempestivamente, juntando os documentos 
solicitados, às fls. 108-190. 
 
Submetidas à apreciação e concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, a analista responsável pelas contas 
apresentou relatório final de exame das referidas contas, apontando 
algumas inconsistências (fls. 191-193). 
 
Intimada para emitir parecer, nos termos do art. 50 da Resolução 
TSE  n.º 23.376/12, a representante do Ministério Público Eleitoral 
desta Zona manifestou-se opinando pela desaprovação das contas 
(fls. 197-198).  
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
A partir da análise técnica realizada, consubstanciada no relatório 
final de exame, bem como da análise do parecer da representante 
do Ministério Público Eleitoral, verificou-se a presença de 
inconsistências nas contas do candidato. 
 
Inicialmente, detectou-se a realização de despesas com folhas de 
compensado para colagem de propaganda partidária, porém não se 
verificou despesas com a confecção desse material. Diligenciado, o 
candidato não apresentou justificativa para a falha apontada. 
 
Analisando o demonstrativo de recursos arrecadados, o 
demonstrativo de receitas estimadas (fls. 112-113) e os recibos 
eleitorais 12222.10057.PI.000021 e 12222.10057.PI.000020 (fls. 
141-142/fls.169-170), verifica-se que houve arrecadação, por meio 
de duas doações da confecção e colagem de placas, avaliados 
conforme o valor do mercado gráfico.  
 
Embora tenham sido apresentados, após solicitação, os recibos 
eleitorais referentes às doações em comento, ainda persiste falha 
com relação a esses serviços estimáveis em dinheiro doados por 
pessoa física, sem comprovação de que o serviço doado constitua 
produto do próprio serviço ou de atividades econômicas do doador, 
isto é, sem prova de que o mesmo esteja habilitado para realizar 
serviços publicitários de confecção e colagem de placas, em 
desrespeito ao parágrafo único do art. 23 da Resolução nº 
23.373/2012 do TSE. 
 
Esta inconsistência grave tem natureza de irregularidade, uma vez 
que demonstra o pagamento de despesas eleitorais com recursos 
que não transitaram pela conta bancária de campanha e seu 
posterior lançamento nas contas como doação estimável em 
dinheiro, impedindo o efetivo controle pela Justiça Eleitoral, com 
todos os instrumentos de que dispõe, notadamente aqueles 
disponibilizados pelo Sistema Financeiro Nacional. Trata-se, 
portanto, de inconsistência geradora de potencial desaprovação. 
 
Outra inconsistência apontada no relatório final de exame diz 
respeito à extrapolação dos limites dos gastos. Constatou-se que o 
candidato fez arrecadação de bens estimáveis em dinheiro 
consistindo de veículos, contudo fez a avaliação dos referidos de 
forma equivocada, isto é, trouxe para a prestação de contas os 
valores de venda dos veículos e não o valor da locação dos carros. 
Mesmo tendo sido oportunizada ao candidato a retificação dessas 
informações na prestações de contas, o mesmo não o fez. 
 
Assim, por conta da avaliação errada, o valor de suas despesas 
ultrapassou em R$ 112.424,05 (cento e doze mil, quatrocentos e 
vinte e quatro reais e cinco centavos), a qual caracteriza uma 
irregularidade grave, geradora de potencial desaprovação e de multa 
no montante de 05 a 10 vezes o valor excedido, nos termos do art. 
3º, §5º, da Resolução nº 23.373/2012 do TSE.  
 

Quanto à apresentação das peças integrantes, aos recibos eleitorais, 
às despesas, à análise da conta bancária e à existência de sobras 
de campanha e de recursos de origem não identificada e/ou de 
fontes vedadas, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
 
Assim, existem nos presentes autos erros materiais, bem como 
indícios de irregularidade que implicam na desaprovação das contas 
e que resultam na aplicação de sanção ao candidato. 
 
No entanto, deixo de aplicar a multa referente à extrapolação dos 
limites de gastos, uma vez que se observa que houve um equívoco 
por parte do candidato quanto à avaliação das cessões dos veículos 
arrecadados. Porém, como foi dada a oportunidade de retificar as 
contas e, mesmo assim, o candidato não o fez, a irregularidade 
persiste e, portanto, resta patente o comprometimento da 
regularidade das contas apresentadas. 
 
Ante o exposto, considerando as inconsistências apontadas no 
relatório final de exame, a manifestação ministerial pela 
desaprovação e, com fundamento no art. 51, III, da Resolução TSE  
n.º 23.376/12, combinado com o art. 30 da Lei n.º 9.504/97, 
DESAPROVO a prestação de contas do candidato ao cargo de 
vereador CARLOS ALUISIO CUNHA RIBEIRO, pelo município de 
Alto Longá-PI. 
 
Publique-se.  Registre-se. Intime-se. Cumpram-se as formalidades 
legais. Após, arquive-se. 
 
 
Alto Longá/PI, 03 de dezembro de 2012. 
 
 
   
SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício na 42ª Zona 
 
 
PROCESSO Nº: 227-34.2012.6.18.0042   PROTOCOLO Nº: 
70.756/2012 
Nº CONTROLE: 5555510901PI3775623 
PRESTADOR : MANOEL GOMES FERNANDES - 55555 - 
VEREADOR - NOVO SANTO ANTÔNIO 
CNPJ: 16.123.869/0001-63 
PARTIDO POLÍTICO: PSD 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À 
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se da prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais 2012, à luz 
das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, regulamentada 
pela Resolução TSE  n.º 23.376/12. 
 
As contas foram protocoladas em Cartório tempestivamente, no 
prazo legal, conforme protocolo de fls. 02 e recibo de entrega emitido 
pelo Sistema SPCE Envio de fls. 63 dos presentes autos. 
 
As contas do candidato foram instruídas com a documentação 
exigida na legislação (fls. 03-62). Solicitou-se a baixa dos autos em 
diligência para os esclarecimentos necessários, que foi conduzida 
pelo analista responsável, intimando o candidato para responder a 
diligência em 72 horas (fls. 64-65). 
 
Certificou-se nos autos o cumprimento de um dos itens da 
diligência nas fls. 66, tendo comparecido o Sr. Reginaldo Rego de 
Oliveira ao Cartório, a fim de cumprir a diligência solicitada. 
Nesta oportunidade, verificou-se que a sua assinatura, embora 
coincidisse com a assinatura do documento de identificação 
apresentado, não coincidia com as assinaturas constantes do recibo 
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de fls. 26 e dos termos de cessão de fls. 27 e 30 dos presentes 
autos. 
 

Perguntado pela Chefe de Cartório se aquelas assinaturas eram 
dele, o doador afirmou que não. Questionado se ele havia feito a 
cessão daqueles bens ao candidato e o motivo pelo qual não 
assinou os respectivos termos, o doador afirmou que os automóveis 
realmente foram utilizados na campanha do candidato, confirmando 
que fez a cessão, mas que viajou logo após as Eleições e não sabe 
dizer porque os termos de cessão e o outro recibo não foram 
assinados por ele. 
 
Em virtude desta certidão, diligenciou-se novamente o candidato 
para justificar nova falha apontada (fls. 68-69). Em resposta, o 
candidato apresentou justificativas, tempestivamente, às fls. 71, e 
juntando documento, às fls. 73-74. Este aduziu que o recibo e termos 
de cessão foram assinados pelo doador e apresentou declaração do 
doador, declarando que todos os recibos eleitorais e termos de 
cessão apresentados pelo candidato à Justiça Eleitoral foram 
assinados por ele, reafirmando, ainda, a realização das cessões 
referentes aos citados recibos. 
 
Submetidas à apreciação e concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, a analista responsável pelas contas 
apresentou relatório final de exame das referidas contas, apontando 
uma inconsistência (fls. 75-76). 
 
Intimada para emitir parecer, nos termos do art. 50 da Resolução 
TSE  n.º 23.376/12, a representante do Ministério Público Eleitoral 
desta Zona manifestou-se opinando pela aprovação das contas, com 
ressalvas e requereu que os autos fossem remetidos à Polícia 
Federal para apuração de eventual crime de Falsidade Ideológica 
e/ou Documental (fls. 80), em face do teor da certidão de fls. 66 dos 
presentes autos.  
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
A partir da análise técnica realizada, consubstanciada no relatório 
final de exame, bem como da análise do parecer da representante 
do Ministério Público Eleitoral, verificou-se a presença de uma 
inconsistência nas contas do candidato. 
 
Trata-se de inconsistência gerada em virtude do irregular 
preenchimento dos recibos eleitorais 55555.10901.PI.000002 e 
55555.10901.PI.000003 e termos de cessão do doador Reginaldo 
Rego de Oliveira, acostados aos autos. 
 
Embora o candidato tenha apresentado justificativa para o ocorrido, 
inclusive acompanhada de declaração do doador, confirmando a 
cessão realizada e a assinatura dos termos de cessão e dos recibos 
em questão, a certidão de fls. 66, emitida pela Chefe do Cartório 
Eleitoral, possui fé pública e deve ser confrontada com as 
declarações dadas posteriormente pelo candidato e pelo doador, no 
momento da análise da regularidade das contas. 
 
Sendo assim, nitidamente, observa-se a existência da inconsistência 
narrada, uma vez que a veracidade das informações certificadas nos 
autos às fls. 66 são latentes. No entanto, há que se considerar que 
as cessões realizadas pelo doador foram confirmadas pelo mesmo, 
tanto na certidão de fls. 66, como na declaração de fls. 74. 
 
Desse modo, tal inconsistência tem natureza de impropriedade, uma 
vez que não impede o exame das contas, porém é geradora de 
ressalva, ante a impropriedade da conduta, se emitido e apresentado 
à Justiça Eleitoral o recibo eleitoral em dissonância com os ditames 
legais. 
 
Assim, existe nos presentes autos indício de irregularidade, porém a 
mesma não é suficiente para comprometer por completo a 

regularidade das contas e não impede o exame das mesmas. Assim, 
caracteriza-se, em verdade, a existência de inconsistência de 
natureza de impropriedade, que implica na aprovação das contas, 
com ressalvas. 
 
Quanto à apresentação das peças integrantes, aos recibos eleitorais, 
às despesas, à análise da conta bancária e à existência de sobras 
de campanha e de recursos de origem não identificada e/ou de 
fontes vedadas, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
 
Ante o exposto, considerando as inconsistências apontadas no 
relatório final de exame, a manifestação ministerial pela  aprovação 
das contas, com ressalvas, e, com fundamento no art. 51, II, da 
Resolução TSE  n.º 23.376/12, combinado com o art. 30 da Lei n.º 
9.504/97, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas do 
candidato ao cargo de vereador MANOEL GOMES FERNANDES, 
pelo município de Novo Santo Antônio-PI. 
 
Ademais, defiro o requerimento do Ministério Público Eleitoral desta 
Zona, pelo que determino a remessa dos autos à Polícia Federal 
para apuração de eventual crime de Falsidade Ideológica e/ou 
Documental (fls. 80), em virtude da certidão de fls. 66 dos presentes 
autos, em face do teor da declaração de fls. 74.  
 
Publique-se.  Registre-se. Intime-se. Cumpram-se as formalidades 
legais. Após, arquive-se. 
 
Alto Longá/PI, 03 de dezembro de 2012. 
 
 
   
SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício na 42ª Zona 
 
 
PROCESSO Nº: 234-26.2012.6.18.0042       PROTOCOLO Nº: 
70.859/2012 
Nº CONTROLE: 0001410901PI1940443 
PRESTADOR : EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA 
- 14 - PREFEITO - NOVO SANTO ANTÔNIO 
CNPJ: 16.297.875/0001-37 
VICE : WILLIAM PESSOA DE OLIVEIRA CABRAL - 
16.289.661/0001-19 
PARTIDO POLÍTICO: PTB 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se da prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais 2012, à luz 
das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, regulamentada 
pela Resolução TSE  n.º 23.376/12. 
 
As contas foram protocoladas em Cartório tempestivamente, no 
prazo legal, conforme protocolo de fls. 02 e recibo de entrega emitido 
pelo Sistema SPCE Envio de fls. 128 dos presentes autos. 
 
As contas do candidato foram instruídas com a documentação 
exigida na legislação (fls. 03-127 e 129). Solicitou-se a baixa dos 
autos em diligência para os esclarecimentos necessários, que foi 
conduzida pelo analista responsável, intimando o candidato para 
responder a diligência em 72 horas (fls. 130-132). 
 
Em resposta, o candidato apresentou justificativa, tempestivamente, 
juntando os documentos solicitados, às fls. 134-146. 
 
Submetidas à apreciação e concluídos os procedimentos técnicos de 
exame para fins de verificação da regularidade ou eventual aplicação 
irregular de recursos, a analista responsável pelas contas 
apresentou relatório final de exame das referidas contas, apontando 
uma inconsistência (fls. 147-149). 
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Intimada para emitir parecer, nos termos do art. 50 da Resolução 
TSE  n.º 23.376/12, a representante do Ministério Público Eleitoral 
desta Zona manifestou-se opinando pela desaprovação das contas 
(fls. 153-154).  
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
A partir da análise técnica realizada, consubstanciada no relatório 
final de exame, bem como da análise do parecer da representante 
do Ministério Público Eleitoral, verificou-se a presença de uma 
inconsistência nas contas do candidato. 
 
Na prestação de contas em exame, detectou-se que houve 
arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta 
bancária específica de campanha eleitoral, aberta em 16/07/12, 
contrariando o disposto no inciso III, Art. 2º da Resolução TSE 
23.376/2012. 
 

Diligenciado para justificar a inconsistência apontada, o candidato 
afirmou que os recursos foram arrecadados apenas um dia antes da 
abertura da conta bancária e que, como se tratam de doações 
estimáveis, não ocorreu desembolso financeiro. 
   
  A justificativa apresentada pelo candidato 
realmente não supre a falha apontada, restando caracterizada uma 
inconsistência, pelo descumprimento do disposto no inciso III, Art. 2º 
da Resolução TSE 23.376/2012. 
 
Esta inconsistência tem natureza de irregularidade, uma vez que 
revela o descumprimento do requisito essencial ao início da 
arrecadação de recursos, sem a observância do qual resta 
dificultado o controle sobre as contas. Trata-se, portanto, de 
inconsistência geradora de potencial desaprovação. 
 
Mesmo diante do alegado pelo candidato, afirmando que não houve 
desembolso financeiro, pois se tratavam de receitas estimáveis em 
dinheiro, não há que se falar em distinção entre arrecadação de 
recursos financeiros ou estimados. A redação do art. 2º, inciso III, da 
Resolução TSE 23.376/2012 é bastante clara, senão vejamos: 
 
"Art. 2º A arrecadação de recursos de qualquer natureza e a 
realização de gastos de campanha por partidos políticos, candidatos 
e comitês financeiros deverão observar os seguintes requisitos:  
 
III – comprovação da abertura de conta bancária específica 
destinada a registrar a movimentação financeira de campanha;" 
 
Assim, existe nos presentes autos indício de irregularidade que 
implica na desaprovação das contas do candidato, pois se trata de 
irregularidade grave, que nitidamente fere os comandos legais e 
impede a análise das contas em exame. 
 
Quanto à apresentação das peças integrantes, aos recibos eleitorais, 
às despesas, à análise da conta bancária e à existência de sobras 
de campanha e de recursos de origem não identificada e/ou de 
fontes vedadas, verifica-se a regularidade das contas apresentadas. 
 
Ante o exposto, considerando as inconsistências apontadas no 
relatório final de exame, a manifestação ministerial pela 
desaprovação e, com fundamento no art. 51, III, da Resolução TSE  
n.º 23.376/12, combinado com o art. 30 da Lei n.º 9.504/97, 
DESAPROVO a prestação de contas do candidato ao cargo de 
Prefeito EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA, pelo 
município de Novo Santo Antônio-PI. 
 
Publique-se.  Registre-se. Intime-se. Cumpram-se as formalidades 
legais. Após, arquive-se. 
 
Alto Longá/PI, 03 de dezembro de 2012. 
 

SAMUEL MENDES DE MORAIS 
Juiz Eleitoral em exercício na 42ª Zona 
  

47ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAIS NºS 171 A 182/12 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
 
EDITAL  Nº 171/2012 
 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 203-88/2012,  referente ao candidato 
JOFRANIO DE ALENCAR MAGALHÃES cujo teor final da sentença 
é o seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de 
fls. 54/55, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo 
candidato JOFRANIO DE ALENCAR MAGALHÃES, o que faço com 
base no art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução 
TSE nº 23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
autos.  Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que 
chegue ao conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o 
presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no 
DJE do TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação 
deste Edital passa a correr o prazo legal para interposição de 
recurso. Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do 
Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana 
Furtado de Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 
47ª Zona Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
       Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
 
EDITAL  Nº 172/2012 
 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 161-39/2012,  referente ao candidato 
ANTONIO CAMPLELO DE HOLANDA cujo teor final da sentença é 
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o seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de 
fls. 69/70, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo 
candidato ANTONIO CAMPELO DE HOLANDA, o que faço com 
base no art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução 
TSE nº 23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
autos.  Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que 
chegue ao conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o 
presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no 
DJE do TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação 
deste Edital passa a correr o prazo legal para interposição de 
recurso. Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do 
Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana 
Furtado de Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 
47ª Zona Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
        Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 173/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 162-24/2012,  referente ao candidato 
PEDRO ARCANJO DE SOUSA cujo teor final da sentença é o 
seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 
72/73, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato 
PEDRO ARCANJO DE SOUSA, o que faço com base no art. 30 da 
Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução TSE nº 
23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.  
Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao 
conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no DJE do 
TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação deste 
Edital passa a correr o prazo legal para interposição de recurso. 
Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede 
da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de 
Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona 
Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
    Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 174/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 

Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATA, processo nº 170-98/2012,  referente ao candidato 
LUIZA MARQUES DE ABREU LAVOR cujo teor final da sentença é 
o seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de 
fls. 64/65, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pela 
candidata LUIZA MARQUES DE ABREU LAVOR, o que faço com 
base no art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução 
TSE nº 23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
autos.  Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que 
chegue ao conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o 
presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no 
DJE do TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação 
deste Edital passa a correr o prazo legal para interposição de 
recurso. Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do 
Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana 
Furtado de Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 
47ª Zona Eleitoral, o subscrevi. 
 
      Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 175/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATA, processo nº 172-68/2012,  referente a candidato 
VERÔNICA MARIA RIBEIRO MARQUES cujo teor final da sentença 
é o seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de 
fls. 45, aprovo, as contas apresentadas pela candidata VERÔNICA 
MARIA RIBEIRO MARQUES, o que faço com base no art. 30 da Lei 
nº 9.504/97 c/c com o art. 51, I da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.  Beneditinos,  de 
03 de Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao conhecimento de 
quem mais interessar mandei expedir o presente Edital que será 
afixado no lugar de costume e publicado no DJE do TRE-PI. Faz-se 
saber, também, que a partir da publicação deste Edital passa a 
correr o prazo legal para interposição de recurso. Dado e passado 
nesta cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede da 47ª Zona 
Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de Carvalho 
Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona Eleitoral, o 
subscrevi. 
 
         Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 176/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 168-31/2012,  referente ao candidato 
LUCAS ARCANJO DE MOURA cujo teor final da sentença é o 
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seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 
100, aprovo, as contas apresentadas pelo candidato LUCAS 
ARCANJO DE MOURA, o que faço com base no art. 30 da Lei nº 
9.504/97 c/c com o art. 51, I da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.  Beneditinos,  de 
03 de Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao conhecimento de 
quem mais interessar mandei expedir o presente Edital que será 
afixado no lugar de costume e publicado no DJE do TRE-PI. Faz-se 
saber, também, que a partir da publicação deste Edital passa a 
correr o prazo legal para interposição de recurso. Dado e passado 
nesta cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede da 47ª Zona 
Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de Carvalho 
Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona Eleitoral, o 
subscrevi. 
 
 
      Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
 
EDITAL  Nº 177/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATA, processo nº 160-54/2012,  referente a candidata 
MARIA DE FÁTIMA LIMA DE VIVEIROS cujo teor final da sentença 
é o seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de 
fls. 70/71, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pela 
candidata MARIA DE FÁTIMA LIMA DE VIVEIROS, o que faço com 
base no art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução 
TSE nº 23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
autos.  Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que 
chegue ao conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o 
presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no 
DJE do TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação 
deste Edital passa a correr o prazo legal para interposição de 
recurso. Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do 
Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana 
Furtado de Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 
47ª Zona Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
      Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
 
EDITAL  Nº 178/2012 
 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 

       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 164-91/2012,  referente ao candidato 
JOSÉ EMÍLIO DE SOUSA DA ROCHA cujo teor final da sentença é 
o seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de 
fls. 76, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo 
candidato JOSÉ EMÍLIO DE SOUSA DA ROCHA, o que faço com 
base no art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução 
TSE nº 23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
autos.  Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que 
chegue ao conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o 
presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no 
DJE do TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação 
deste Edital passa a correr o prazo legal para interposição de 
recurso. Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do 
Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana 
Furtado de Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 
47ª Zona Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
       Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 179/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 166-61/2012,  referente ao candidato 
OZANDO MARIANO DE MOURA cujo teor final da sentença é o 
seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 
91/92, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato 
OZANDO MARIANO DE MOURA, o que faço com base no art. 30 da 
Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução TSE nº 
23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.  
Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao 
conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no DJE do 
TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação deste 
Edital passa a correr o prazo legal para interposição de recurso. 
Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede 
da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de 
Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona 
Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
      Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 180/2012 
 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
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                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 165-76/2012,  referente ao candidato 
BENEDITO PESSOA DE CASTRO cujo teor final da sentença é o 
seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 
78/79, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato 
BENEDITON PESSOA DE CASTRO, o que faço com base no art. 30 
da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução TSE nº 
23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.  
Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao 
conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no DJE do 
TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação deste 
Edital passa a correr o prazo legal para interposição de recurso. 
Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede 
da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de 
Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona 
Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
                                     Manoel de Sousa Dourado  
   
       Juiz Eleitoral 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
 
EDITAL  Nº 181/2012 
 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO, processo nº 167-46/2012,  referente ao candidato 
ERNADO MARIANO DE MOURA cujo teor final da sentença é o 
seguinte: “Isto posto e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 
176/177, aprovo com ressalvas, as contas apresentadas pelo 
candidato ERNANDO MARIANO DE MOURA, o que faço com base 
no art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c com o art. 51, II da Resolução TSE 
nº 23.376/2012. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.  
Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao 
conhecimento de quem mais interessar mandei expedir o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado no DJE do 
TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da publicação deste 
Edital passa a correr o prazo legal para interposição de recurso. 
Dado e passado nesta cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede 
da 47ª Zona Eleitoral, aos três dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e doze (03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de 
Carvalho Lima Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona 
Eleitoral, o subscrevi. 
 
 
      Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
EDITAL  Nº 182/2012 
 

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício desta 47ª Zona Eleitoral , no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de REESTABELECIMENTO DE 
DIREITOS POLÍTICOS, processo nº 150-10/2012,  referente ao 
eleitor MANOEL MESSIAS DE SOUSA BORGES cujo teor final da 
sentença é o seguinte: “Destarte, em consonância com o estatuído 
em nossa Carta Magna, no art. 15, inciso III,   DETERMINO o 
registro no cadastro de eleitores o código correspondente à 
regularização da situação eleitoral de MANOEL MESSIAS DE 
SOUSA BORGES, desta 47ª Zona, em razão do reestabelecimento 
de seus direitos políticos. Dê-se ciência ao ilustre representante do 
Ministério Público e, adotadas as demais providências legais, 
arquivem-se os presentes autos. P.R.I. Beneditinos,  de 03 de 
Dezembro de 2012”.  E para que chegue ao conhecimento de quem 
mais interessar mandei expedir o presente Edital que será afixado no 
lugar de costume e publicado no DJE do TRE-PI. Faz-se saber, 
também, que a partir da publicação deste Edital passa a correr o 
prazo legal para interposição de recurso. Dado e passado nesta 
cidade de Beneditinos, Estado do Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, 
aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze 
(03.12.2012). Eu, _________(Ticiana Furtado de Carvalho Lima 
Gomes), Chefe de Cartório Substituta da 47ª Zona Eleitoral, o 
subscrevi. 
 
 
     Manoel de Sousa Dourado     
       Juiz Eleitoral 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
JUÍZO ELEITORAL DA 47ª ZONA 
CARTÓRIO ELEITORAL 
 
EDITAL  Nº 182/2012 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
                                 O Dr. MANOEL DE SOUSA DOURADO, Juiz 
em exercício, desta 47ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
       FAZ  SABER a quem possa 
interessar ou deste tiver conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Cartório Eleitoral, uma Ação de COMUNICAÇÃO DE ÓBITO, 
processo nº 149-25/2012,  referente aos eleitores ANTONIO 
CALIXTO VIEIRA LOPES, SALVADOR SATURNINO DE SOUSA E 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA cujo teor final da sentença é o 
seguinte: “Destarte, em consonância com o Parecer Ministerial e o 
disposto no art. 71, inciso IV do Código Eleitoral, determino o 
cancelamento da inscrição do eleitor pertencente a esta 47ª ZE (fl. 
02), ANTONIO CALIXTO VIEIRA LOPES, SALVADOR SATURNINO 
DE SOUSA E ANTONIO PEREIRA DA SILVA, por motivo de 
falecimento. Dê-se ciência a Ilustre representante do Ministério 
Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, proceda-se o respectivo 
ASE de cancelamento de inscrição eleitoral por motivo de 
falecimento. P.R.I. Beneditinos,  de 03 de Dezembro de 2012”.  E 
para que chegue ao conhecimento de quem mais interessar mandei 
expedir o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 
publicado no DJE do TRE-PI. Faz-se saber, também, que a partir da 
publicação deste Edital passa a correr o prazo legal para 
interposição de recurso. Dado e passado nesta cidade de 
Beneditinos, Estado do Piauí, sede da 47ª Zona Eleitoral, aos três 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (03.12.2012). 
Eu, _________(Ticiana Furtado de Carvalho Lima Gomes), Chefe de 
Cartório Substituta da 47ª Zona Eleitoral, o subscrevi. 
 
             Manoel de Sousa Dourado 
              Juiz Eleitoral em exercício 
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51ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 134-44 E OUTROS/12 
Processo:134-44.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Manoel Ferreira Camelo 
 
 
 
SENTENÇA 
 
 
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha para Prefeito do Município de 
Júlio Borges. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a arrecadação e os 
gastos realizados na campanha, contudo, algumas inconsistências 
foram detectadas. 
 
 Houve arrecadação de recursos antes da data de abertura 
da conta bancária específica de campanha eleitoral. Nota-se que a 
conta bancária do candidato foi aberta no dia 13/07 do corrente ano 
e no dia 10/07 já havia ocorrido uma arrecadação de R$5.000,00 
(cinco mil reais), referente a um veículo S-10 de propriedade do 
candidato a vice-prefeito, Clisostenes Marques Ribeiro, que fora 
cedido para campanha. 
 
 Sabe-se que o fato supracitado viola o art.2º, III da 
Resolução TSE 23.376/2012, contudo, deve-se debruçar sobre o 
caso concreto para entender que a situação não enseja a 
desaprovação das contas. Inicialmente porque a citada arrecadação 
se trata de receita estimada, ou seja, a obtenção desta independe de 
movimentação da conta bancária. Outrossim, o cedente do veículo 
em comento é o próprio candidato a vice prefeito, estando a cessão 
devidamente comprovada pelo certificado de registro e licenciamento 
do veículo, assim como pelo termo de cessão. Nesse sentido, a 
inconsistência apontada deve gerar apenas uma ressalva na análise 
das contas. 
 
 De outra senda, o relatório conclusivo identificou uma 
receita obtida por transferência online sem identificação do 
CPF/CNPJ no extrato eletrônico. Ocorre que, não obstante esta 
omissão, a origem da receita está devidamente provada pelo recibo 
eleitoral, pelo comprovante de transferência bancária e pelo 
demonstrativo dos recursos arrecadados. Tais documentos juntados 
aos autos comprovam que a transferência foi feita da conta pessoal 
do candidato para a sua conta de campanha, não havendo que se 
falar em irregularidade. 

 
 Verifica-se ainda o recebimento de uma doação em data 
anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas que 
só fora informada quando da entrega da prestação de contas final. 
Por não comprometer a análise da regularidade das contas, este fato 
gera apenas uma ressalva. 
 
 Por fim, deve-se mencionar a divergência entre o montante 
de débitos financeiros constantes do extrato eletrônico e as 
despesas financeiras declaradas no Demonstrativo de Despesas 
Efetuadas. Conforme bem observado pelo Chefe de Cartório, a 
inconsistência se deve ao fato dos extratos eletrônicos de outubro 
não terem sido disponibilizados pelo banco antes da entrega da 
prestação de contas. Assim, as despesas efetuadas no referido mês 
não foram contabilizadas e geraram essa divergência que, após 
atualização dos extratos, deixará de existir. 
 
 É cediço que análise da prestação de contas deve ser 
pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Nesse contexto, como se verifica, as inconsistências detectadas não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, motivo pelo 
qual não há que se falar em desaprovação. Esta é a interpretação 
teleológica  do art.30, §§2º e 2º-A da Lei 9.504/97 c/c art.49 da Res. 
TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
Processo:157-87.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Carlos Augusto Barbosa Gomes 
 
 
SENTENÇA 
 
 
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
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de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 No que se refere à conta bancária, nota-se que sua 
abertura se deu fora do prazo de 10 dias contados da data da 
concessão do CNPJ. Nesse caso, ainda que a abertura da conta 
seja facultativa (art.12, §5º, II da Res. TSE 23.376), ao fazê-la de 
forma intempestiva o candidato incorre em falha geradora de 
ressalva. 
 
 Conforme apontado no relatório emitido pelo chefe de 
cartório e asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, houve 
diferença de R$10,00 entre o débito financeiro constante do extrato 
eletrônico e aquele declarado no Demonstrativo de Despesas 
Efetuadas, contudo, este divergência se deve ao fato da não 
disponibilização do extrato eletrônico do mês de outubro pelo Banco 
do Brasil quando da entrega da prestação de contas, não havendo 
falha a ser imputada ao candidato.  
  
 Ante o exposto, em virtude da intempestividade na 
abertura da conta bancária, com fundamento no art.30, II da Lei 
9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 23.376/2012 e em consonância 
com o parecer ministerial, APROVO COM RESSALVAS as contas 
apresentadas pelo candidato. 
  
 Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
Processo:132-74.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Eudes Ribeiro dos Reis 
 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas algumas 
diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo candidato. 
Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou Relatório 
Conclusivo resumindo as principais informações relativas ao exame 
das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 Conforme asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, a 
despesa do candidato somou o valor de R$290,00, contudo este 
montante não havia sido declarado como integrante de seu 
patrimônio quando  do Registro de Candidatura. Deve-se ter em visto 
que se trata de pequeno valor, que pode perfeitamente ter sido 
auferido de julho até outubro, não havendo que se falar em 
irregularidade. 

 Conforme relatório conclusivo elaborado pelo chefe de 
cartório e parecer do Ministério Público Eleitoral, houve 
inconsistência com relação a determinada despesa com 
cessão/locação de veículos. Contudo, analisando o fato, verifico que 
se trata de mero erro formal referente a 2ª parcial, que fora 
regularizado quando da prestação de contas final e que não 
compromete a aferição de regularidade das contas. 
 
 Constatou-se ainda uma doação recebida em data anterior 
à entrega da 2ª parcial e que só fora informada na prestação final, 
fato que também não compromete a análise das contas, ensejando 
apenas ressalva, conforme preceitua o art.30, §§2º e 2º-A da Lei 
9.504/97 c/c art.49 da Res. TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
  Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
 
Processo:136-14.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Osvaldo Marques Dias 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 Conforme asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, a 
despesa do candidato somou o valor de R$220,00, contudo este 
montante não havia sido declarado como integrante de seu 
patrimônio quando  do Registro de Candidatura. Deve-se ter em vista 
que se trata de pequeno valor, que pode perfeitamente ter sido 
auferido de julho até outubro, não havendo que se falar em 
irregularidade. 
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 Conforme relatório conclusivo elaborado pelo chefe de 
cartório e parecer do Ministério Público Eleitoral, houve 
inconsistência com relação a determinada despesa com 
cessão/locação de veículos. Contudo, analisando o fato, verifico que 
se trata de mero erro formal referente a 2ª parcial, que fora 
regularizado quando da prestação de contas final e que não 
compromete a aferição de regularidade das contas. 
 
 Constatou-se ainda uma doação recebida em data anterior 
à entrega da 2ª parcial e que só fora informada na prestação final, 
fato que também não compromete a análise das contas, ensejando 
apenas ressalva, conforme preceitua o art.30, §§2º e 2º-A da Lei 
9.504/97 c/c art.49 da Res. TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
  Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
 
Processo:135-29.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Clemilson Barbosa Dias 
 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 Conforme relatório conclusivo elaborado pelo chefe de 
cartório e parecer do Ministério Público Eleitoral, houve 
inconsistência com relação a determinada despesa com 
cessão/locação de veículos. Contudo, analisando o fato, verifico que 
se trata de mero erro formal referente a 2ª parcial, que fora 
regularizado quando da prestação de contas final e que não 
compromete a aferição de regularidade das contas. 

 
 Constatou-se ainda uma doação recebida em data anterior 
à entrega da 2ª parcial e que só fora informada na prestação final, 
fato que também não compromete a análise das contas, ensejando 
apenas ressalva, conforme preceitua o art.30, §§2º e 2º-A da Lei 
9.504/97 c/c art.49 da Res. TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
  Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
Processo:138-81.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Gilmar Pereira de Sousa 
 
SENTENÇA 
 
   
 
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 No que se refere à conta bancária, nota-se que sua 
abertura se deu fora do prazo de 10 dias contados da data da 
concessão do CNPJ. Nesse caso, ainda que a abertura da conta 
seja facultativa (art.12, §5º, II da Res. TSE 23.376), ao fazê-la de 
forma intempestiva o candidato incorre em falha geradora de 
ressalva. 
 
 Constatou-se ainda uma doação recebida em data anterior 
à entrega da 2ª parcial e que só fora informada na prestação final, 
fato que também não compromete a análise das contas, ensejando 
apenas ressalva, conforme preceitua o art.30, §§2º e 2º-A da Lei 
9.504/97 c/c art.49 da Res. TSE 23.376: 
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"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
  
 Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
Processo:139-66.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Delzimar Brandão e Silva 
 
 
SENTENÇA 
 
 
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 No que se refere à conta bancária, nota-se que sua 
abertura se deu fora do prazo de 10 dias contados da data da 
concessão do CNPJ. Nesse caso, ainda que a abertura da conta 
seja facultativa (art.12, §5º, II da Res. TSE 23.376), ao fazê-la de 
forma intempestiva o candidato incorre em falha geradora de 
ressalva. 
 
 Houve ainda diferença de R$210,00 entre o débito 
financeiro constante do extrato eletrônico e aquele declarado no 
Demonstrativo de Despesas Efetuadas, conforme apurado, trata-se 
de um gasto realizado em outubro e que não integra o extrato 
eletrônico porque à época da apresentação das contas o mesmo 
ainda não estava disponível. Portanto não houve falha a ser 
imputada ao candidato. 
 
 Ante o exposto, em virtude da intempestividade na 
abertura da conta bancária, com fundamento no art.30, II da Lei 
9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 23.376/2012 e em consonância 
com o parecer ministerial, APROVO COM RESSALVAS as contas 
apresentadas pelo candidato. 

 Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
Processo:158-72.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Jairo Oliveira Rodrigues 
 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 Conforme relatório conclusivo elaborado pelo chefe de 
cartório e parecer do Ministério Público Eleitoral, houve 
inconsistência com relação a determinada despesa com 
cessão/locação de veículos. Contudo, analisando o fato, verifico que 
se trata de mero erro formal referente a 2ª parcial, que fora 
regularizado quando da prestação de contas final e que não 
compromete a aferição de regularidade das contas. 
 
 Constatou-se ainda uma doação recebida em data anterior 
à entrega da 2ª parcial e que só fora informada na prestação final, 
fato que também não compromete a análise das contas, ensejando 
apenas ressalva, conforme preceitua o art.30, §§2º e 2º-A da Lei 
9.504/97 c/c art.49 da Res. TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
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Processo:141-36.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Sirlene Ferreira dos Reis 
 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidata supramecionada.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pela 
candidata. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pela candidata. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pela candidata. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 Conforme asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, a 
despesa do candidato somou o valor de R$558,94, contudo este 
montante não havia sido declarado como integrante de seu 
patrimônio quando  do Registro de Candidatura. Deve-se ter em vista 
que não se trata de quantia vultuosa, que pode ter sido auferido no 
espaço de tempo do registro até a entrega da prestação de contas. 
Nesse sentido, não há que se falar em irregularidade. 
  
 Houve inconsistência com relação a determinada despesa 
com cessão/locação de veículos. Contudo, analisando o fato, verifico 
que se trata de mero erro formal referente a 2ª parcial, que fora 
regularizado quando da prestação de contas final e que não 
compromete a aferição de regularidade das contas. 
 
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pela candidata. 
 
  Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo:133-59.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Dinaldo Gama de Sousa 
 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 Conforme asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, a 
despesa do candidato somou o valor de R$180,00, contudo este 
montante não havia sido declarado como integrante de seu 
patrimônio quando  do Registro de Candidatura. Deve-se ter em vista 
que se trata de pequeno valor, que pode perfeitamente ter sido 
auferido de julho até outubro, não havendo que se falar em 
irregularidade. 
  
 Conforme relatório conclusivo elaborado pelo chefe de 
cartório e parecer do Ministério Público Eleitoral, houve 
inconsistência com relação a determinada despesa com 
cessão/locação de veículos. Contudo, analisando o fato, verifico que 
se trata de mero erro formal referente a 2ª parcial, que fora 
regularizado quando da prestação de contas final e que não 
compromete a aferição de regularidade das contas. 
 
 Constatou-se ainda uma doação recebida em data anterior 
à entrega da 2ª parcial e que só fora informada na prestação final, 
fato que também não compromete a análise das contas, ensejando 
apenas ressalva, conforme preceitua o art.30, §§2º e 2º-A da Lei 
9.504/97 c/c art.49 da Res. TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
  Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
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Processo:140-51.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: José Abgail Ribeiro Ferreira 
 
 
SENTENÇA 
 
 
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
  
 No que se refere à conta bancária, nota-se que sua 
abertura se deu fora do prazo de 10 dias contados da data da 
concessão do CNPJ. Nesse caso, ainda que a abertura da conta 
seja facultativa (art.12, §5º, II da Res. TSE 23.376), ao fazê-la de 
forma intempestiva o candidato incorre em falha geradora de 
ressalva. 
 
 Ante o exposto, em virtude da intempestividade na 
abertura da conta bancária, com fundamento no art.30, II da Lei 
9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 23.376/2012 e em consonância 
com o parecer ministerial, APROVO COM RESSALVAS as contas 
apresentadas pelo candidato. 
  
 Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
Processo:137-96.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Sônia Maria Sousa dos Santos 
 
SENTENÇA 
 
   
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pela candidata supramecionada.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pela 
candidata. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 

Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a regularidade da 
arrecadação e dos gastos realizados na campanha. 
 Houve omissão quanto à entrega da 1ª prestação de 
contas parcial, em desrespeito ao disposto no art.60 da Res. TSE 
23.376/2012, fato este que não impede a aferição da regularidade 
das contas, sendo gerador apenas de ressalva.  
  
 Ante o exposto, em virtude da omissão na entrega da 
primeira parcial, com fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c 
art.51, II da Res. TSE 23.376/2012 e em consonância com o parecer 
ministerial, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas 
pelo candidato. 
 
  Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 29 de Novembro de 2012. 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 
Processo: 146-58.2012.6.18.0051 
Assunto: Prestação de Contas 
Candidato: Reidan Kleber Maia de Oliveira 
 
 
 
SENTENÇA 
 
  
 Trata-se de prestação de contas referente  à campanha 
eleitoral realizada pelo candidato supramecionado.  Com as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012, o candidato 
juntou diversos documentos visando comprovar as receitas e 
despesas realizadas em campanha para Prefeito do Município de 
Curimatá. 
 
 Após uma primeira análise dos autos, foram solicitadas 
algumas diligências que restaram cumpridas tempestivamente pelo 
candidato. Em seguida o Chefe do Cartório Eleitoral elaborou 
Relatório Conclusivo resumindo as principais informações relativas 
ao exame das contas e apontando algumas inconsistências. 
 
 Instado a se manifestar, o nobre representante do 
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das 
contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Neste contexto chegaram os autos conclusos. 
 
 Decido. 
 
 Compulsando os autos, verifico que todas as peças 
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE 23.376/2012 foram 
juntadas pelo candidato. Outrossim, os recibos, notas fiscais, termos 
de cessão e demais documentos comprovam a arrecadação e os 
gastos realizados na campanha, contudo, algumas inconsistências 
foram detectadas. 
 



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 74 

 
 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

 Inicialmente deve-se frisar que houve recebimento de 
doações em data anterior à entrega da 2ª parcial da prestação de 
contas, mas que só foram informadas quando da entrega da 
prestação de contas final. Como bem observou o Promotor Eleitoral, 
tratando-se de erro formal que não compromete a análise das 
contas, cabível apenas uma ressalva quanto ao fato.  
 
 Indicatica de ressalva também a extemporaneidade na 
abertura da conta bancária. Conforme se constata no relatório 
conclusivo, a citada conta foi aberta após o prazo de 10 dias a contar 
da concessão do CNPJ, fato que viola o art.12, §1º da Res. TSE 
23.376/2012. 
  
 No que concerne à análise dos extratos eletrônicos em 
cotejo com os Demonstrativos de Despesas Efetuadas e Recursos 
Arrecadados houve indicativo de inconsistência no relatório 
conclusivo. Ocorre que, conforme bem observado pelo chefe de 
cartório, a divergência quanto aos montantes se deve ao fato da 
indisponibilidade dos extratos bancários de outubro e novembro 
quando da apresentação da prestação de contas. 
  
 Analisando as arrecadações e despesas efetuadas nos 
citados meses, e somando-as aos valores constantes dos extratos 
eletrônicos disponibilizados, a divergência deixa de existir. Nesse 
sentido, não há que se falar em irregularidade. 
 
 Por fim, verifica-se que o candidato contraiu despesas 
acima de R$300,00 (trezentos reais) e efetuou o pagamento em 
espécie sem que houvesse registro no fundo de caixa, situação que 
viola o art.30, §§ 1º, 2º e 3º da Res. 23.376/2012. Ocorre que, 
devidamente notificado o candidato informou que incorreu em erro 
formal ao confundir os conceitos de fundo de caixa e despesas de 
pequeno valor. Outrossim, um dos fornecedores, após notificado, 
informou que efetivamente prestou o serviço informado na prestação 
de contas e recebeu parte do valor em espécie, conforme declarado 
pelo candidato. 
 
 Neste contexto, faz-se mister observar que, não obstante o 
vício cometido pelo candidato quando do pagamento em espécie, 
todo o montante pago desta maneira transitou na conta bancária. Na 
mesma senda, todos os pagamentos estão documentados por meio 
de recibos, notas fiscais e contratos, ficando transparente que 
efetivamente houve mera falha formal. 
 
 É cediço que a análise da prestação de contas deve ser 
pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Nesse contexto, como se verifica, as inconsistências detectadas não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, motivo pelo 
qual não há que se falar em desaprovação. Esta é a interpretação 
teleológica  do art.30, §§2º e 2º-A da Lei 9.504/97 c/c art.49 da Res. 
TSE 23.376: 
 
"Art.49. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como 
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e a aplicação de sanção." 
  
 Ante o exposto, em virtude de erros formais que não 
comprometem a aferição da regularidade das contas, com 
fundamento no art.30, II da Lei 9.504/97 c/c art.51, II da Res. TSE 
23.376/2012 e em consonância com o parecer ministerial, APROVO 
COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato. 
 
 Publique-se, registre-se e intime-se. 
 
Curimatá, 03 de dezembro de 2012. 
 
 
Rafael Mendes Palludo 
Juiz Eleitoral 
 
 

52ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Intimação 
 

PROC. Nº 462-68 E OUTROS/12 
Processo: 462-68.2012.6.18.0052 
                    

Origem: Olho D'Água do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Clenilton de Sousa Lima 

Finalidade: intimar os interessados da sentença proferida nos autos. 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Clenilton de sousa Lima, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador no município de Olho D'Água do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/21), juntando ainda os documentos de fls. 22/34. 
Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 38/39, constatou a inexistência de inconsistêncais. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 42/43, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo corpo técnico do egrégio TRE/PI, aponta a inexistência de 
inconsistências nas contas ora analisadas. 

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Clenilton de Sousa Lima, candidato ao cargo de 
vereador no município de Olho D'Água do Piauí, nos termos do art. 
51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
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Processo: 461-83.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Olho D'Água do Piauí/PI 
Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Francisco Soares de Oliveira 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Francisco Soares de Oliveira, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador no município de Olho D'Água do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/21), juntando ainda os documentos de fls. 22/36. 

Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 40/41, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 44/45, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 

O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo corpo técnico do egrégio TRE/PI, aponta a inexistência de 
inconsistências nas contas ora analisadas. 

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Francisco Soares de Oliveira, candidato ao cargo de 
vereador no município de Olho D'Água do Piauí, nos termos do art. 
51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 515-49.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Lagoinha do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Ingrid Rodrigues da Silva 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Ingrid Rodrigues da Silva, já devidamente 
qualificada nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador no município de Lagoinha do Piauí.  
A candidata apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/22), juntando ainda os documentos de fls. 23/36. 
Diligenciada, fls. 39/40, a candidata apresentou prestação de contas 
retificadora acompanhada de documentos, juntados às fls. 43/67. 

Relatório final de exame, empreendido pelo Chefe de Cartório, 
exarado às fls. 69/71, constatou a existência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 74/75, opina pela 
aprovação das contas da requerente com ressalva. 
É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
A candidata apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pela chefia cartorária registrou que as únicas inconsistências foram: 
a comprovação de receita estimada de combustíveis mediante 
apresentação de, tão somente, termo de doação, não sendo emitido 
o respectivo documento fiscal, e ainda não ficou comprovado que as 
receitas estimadas com publicidade por materiais impressos e 
produção de jingles constituem produto do serviço ou atividade 
econômica dos doadores, as quais juntas perfazem o montante de 
R$ 700,00. Noutro norte, não se vislumbra a possibilidade de 
rejeição das presentes contas por mera formalidade prevista no art. 
23 da Res. TSE n.º 23.376/2012, cuja essência é a de facilitar o 
exercício da fiscalização pela justiça eleitoral. Não ficou 
consubstanciado, no caso, qualquer abuso de poder econômico.  

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação com ressalva. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o relatório técnico e em 
consonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com 
ressalva as contas apresentadas pela candidata Ingrid Rodrigues da 
Silva, candidata ao cargo de vereador no município de Lagoinha do 
Piauí, nos termos do art. 51, II, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
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Processo: 464-38.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Olho D'Água do Piauí/PI 
Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Macário da Silva Brito 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Macário da Silva Brito, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador no município de Olho D'Água do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/21), juntando ainda os documentos de fls. 22/36. 
Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 39/40, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 43/44, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo corpo técnico do egrégio TRE/PI, aponta a inexistência de 
inconsistências nas contas ora analisadas. 

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Macário da Silva Brito, candidato ao cargo de 
vereador no município de Olho D'Água do Piauí, nos termos do art. 
51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 460-98.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Olho D'Água do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Francisca Pires Leal Pereira 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Francisca Pires Leal Pereira, já devidamente 
qualificada nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador no município de Olho D'Água do Piauí.  
A candidata apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/21), juntando ainda os documentos de fls. 22/38. 
 

Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 41/43, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 46/47, opina pela 
aprovação das contas da requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
A candidata apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo corpo técnico do egrégio TRE/PI, aponta a inexistência de 
inconsistências nas contas ora analisadas. 

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pela candidata Francisca Pires Leal Pereira, candidata ao cargo de 
vereador no município de Olho D'Água do Piauí, nos termos do art. 
51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 
Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 439-25.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Barro Duro/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: João Vieira da Silva 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  João Vieira da Silva, já devidamente qualificado 
nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação de contas 
relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  campanha 
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referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu ao cargo 
de Vereador no município de Barro Duro.  

O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/24), juntando ainda os documentos de fls. 25/93. 
Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 96/97, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 100/101, opina 
pela aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 

O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo corpo técnico do egrégio TRE/PI, aponta a inexistência de 
inconsistências nas contas ora analisadas. 

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato João Vieira da Silva, candidato ao cargo de vereador 
no município de Barro Duro/PI, nos termos do art. 51, I, da 
Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
Dê-se ciência ao MP. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 438-40.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Barro Duro/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Gilson Mendes Leal 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Gilson Mendes Leal, já devidamente qualificado 
nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação de contas 
relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  campanha 
referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu ao cargo 
de Vereador no município de Barro Duro.  

O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/22), juntando ainda os documentos de fls. 23/70. 
Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 73/74, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 77/78, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo chefe de cartório, aponta a inexistência de inconsistências nas 
contas ora analisadas. 
Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Gilson Mendes Leal, candidato ao cargo de vereador 
no município de Barro Duro/PI, nos termos do art. 51, I, da 
Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 480-89.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Olho D'Água do Piauí/PI 
Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Gonçalo Leal dos Santos 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Gonçalo Leal dos Santos, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador no município de Olho D'Água do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/23), juntando ainda os documentos de fls. 24/63. 
Relatório final de exame, empreendido pelo chefe de cartório, 
exarado às fls. 67/68, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 71/72, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
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lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 

O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo chefe de cartório, aponta a inexistência de inconsistências nas 
contas ora analisadas. 
Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Gonçalo Leal dos Santos, candidato ao cargo de 
vereador no município de Olho D'Água do Piauí/PI, nos termos do 
art. 51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 467-90.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Olho D'Água do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 

Prestante: Antônio Francisco dos Santos 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Antônio Francisco dos Santos, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Prefeito do município de Olho D'Água do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/24), juntando ainda os documentos de fls. 24/79. 

Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 82/83, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 86/87, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 
É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 

obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo chefe de cartório, aponta a inexistência de inconsistências nas 
contas ora analisadas. 
Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Antônio Francisco dos Santos, candidato ao cargo de 
prefeito do município de Olho D'Água do Piauí/PI, nos termos do art. 
51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 
 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 513-79.2012.6.18.0052   
                 

Origem: Lagoinha do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 
Prestante: Erisvaldo Lima da Costa 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Erisvaldo Lima da Costa, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Vereador do município de Lagoinha do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/19), juntando ainda os documentos de fls. 20/32. 
Relatório final de exame, empreendido por técnico do TRE/PI, 
exarado às fls. 37/38, constatou a inexistência de inconsistências. 

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 41/42, opina pela 
aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatórias e devidamente acompanhada dos documentos exigidos 
por Lei. Ademais, em sua exegese, a análise técnica empreendida 
pelo chefe de cartório, aponta a inexistência de inconsistências nas 
contas ora analisadas. 
Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
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obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em dissonância 
com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas apresentadas 
pelo candidato Erisvaldo Lima da Costa, candidato ao cargo de 
vereador do município de Lagoinha do Piauí/PI, nos termos do art. 
51, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 
Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo: 514-64.2012.6.18.0052   
                 
Origem: Lagoinha do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2012 

Prestante: Manoel Luis Figueirêdo Neto 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Manoel Luis Figueirêdo Neto, já devidamente 
qualificado nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação 
de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  
campanha referente às Eleições Municipais 2012, em que concorreu 
ao cargo de Prefeito do município de Lagoinha do Piauí.  
O candidato apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas (fls.02/36), juntando ainda os documentos de fls. 37/101. 
Diligenciado, fls.104/108, apresentou os documentos de fls. 110/214. 

Relatório final de exame, empreendido pelo chefe de cartório, 
exarado às fls. 216/219, constatou inconsistências relativas à 
arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária, entre 
outras. 
Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 222/223, opina 
pela aprovação das contas do requerente com ressalva. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 

O candidato apresentou sua prestação de contas dentro do prazo 
estabelecido na Resolução 22.715/08, constando todas as peças 
obrigatória e devidamente acompanhada dos documentos 
comprovantes dos recursos arrecadados e gastos. Ademais, em sua 
exegese, a análise técnica empreendida pelo chefe de cartório, 
revela a existência de falhas que não comprometem a regularidade 
das contas, a saber: a arrecadação de recursos estimados em 
dinheiro antes da abertura da conta bancária, a extrapolação, em um 
dia, do prazo para abertura da conta bancária, contado da data de 
concessão do CNPJ do candidato e, por fim, comprovação de 
despesas com pessoal mediante recibo e contrato de prestação de 
serviços. 

Assim, da análise dos autos, percebe-se que do conjunto instrutório 
não se infere a existência de irregularidades ou impropriedades 
obstativas ao exame do mérito da presente prestação de contas, 
portanto, mister sua aprovação com ressalva. 
DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em 
conssonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com 
ressalva as contas apresentadas pelo candidato Manoel Luis 
Figueirêdo Neto, candidato ao cargo de prefeito do município de 
Lagoinha do Piauí/PI, nos termos do art. 51, I, da Resolução TSE n.º 
23.376/2012. 

Dê-se ciência ao MP. 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª Zona 
 
Processo 433/2008 

Origem: Água Branca/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 

Requerente: PSB – Partido Socialista Brasileiro 
 

EMENTA: ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PSB – 
Partido Socialista Brasileiro do município de Água Branca. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/19. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 22, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 27/28) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, fl. 29. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 31, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Ausente ainda o parecer da comissão executiva com a 
assinatura de todos os membros aprovando o não as contas. Desta 
forma, ausente a documentação para a análise da movimentação 
financeira havida pelo ente submetido a controle contábil, necessário 
se faz a não aprovação das ditas contas, pois eivadas de vícios, e 
por total falta de elementos para sua detida sindicância. Frise-se, 
quando notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
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do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PSB – Partido Socialista 
Brasileiro do município de Água Branca/PI, exercício 2007, face a 
ausência de documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 449/2008 
Origem: Água Branca/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 

Requerente: PC do B – Partido Comunista do Brasil  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PC do B 
– Partido Comunista do Brasil do município de Água Branca. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/19. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 22, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 27/28) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, fl. 29. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 31, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Ausente ainda o parecer da comissão executiva com a 

assinatura de todos os membros aprovando o não as contas. Desta 
forma, ausente a documentação para a análise da movimentação 
havida pelo ente submetido a controle contábil, necessário se faz a 
não aprovação das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total 
falta de elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando 
notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PC do B – Partido Comunista 
do Brasil do município de Água Branca/PI, exercício 2007, face a 
ausência de documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 451/2008 

Origem: Água Branca/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 
Requerente: PV – Partido Verde  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PV – 
Partido Verde do município de Água Branca. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/20. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 23, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 27/28) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, fl. 29. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 31, opinou pela reprovação das contas. 
Em síntese é o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
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concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Ausente ainda o parecer da comissão executiva com a 
assinatura de todos os membros aprovando o não as contas. Desta 
forma, ausente a documentação para a análise da movimentação 
havida pelo ente submetido a controle contábil, necessário se faz a 
não aprovação das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total 
falta de elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando 
notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 
Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PV – Partido Verde do 
município de Água Branca/PI, exercício 2007, face a ausência de 
documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 452/2008 

Origem: Hugo Napoleão/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 

Requerente: PTB – Partido Trabalhista Brasileiro  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PTB – 
Partido Trabalhista Brasileiro do município de Hugo Napoleão. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/19. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 24, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 28/29) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, fl. 30. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 32, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Ausente ainda o parecer da comissão executiva com a 
assinatura de todos os membros aprovando o não as contas. Desta 
forma, ausente a documentação para a análise da movimentação 
havida pelo ente submetido a controle contábil, necessário se faz a 
não aprovação das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total 
falta de elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando 
notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 
Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PTB – Partido Trabalhista 
Brasileiro do município de Hugo Napoleão/PI, exercício 2007, face a 
ausência de documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
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Processo 453/2008 

Origem: Hugo Napoleão/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 

Requerente: PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PTB – 
Partido Trabalhista Brasileiro do município de Hugo Napoleão. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/19. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 24, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 29/30) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, fl. 31. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 33, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Ausente ainda o parecer da comissão executiva com a 
assinatura de todos os membros aprovando o não as contas. Desta 
forma, ausente a documentação para a análise da movimentação 
havida pelo ente submetido a controle contábil, necessário se faz a 
não aprovação das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total 
falta de elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando 
notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PRTB – Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro do município de Hugo Napoleão/PI, exercício 
2007, face a ausência de documentação imprescindível à sua 
análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 454/2008 
Origem: Barro Duro/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 
Requerente: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PSDB – 
Partido da Social Democracia Brasileira do município de Barro Duro. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/18. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 21, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 25/26) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, fl. 27. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 29, opinou pela reprovação das contas. 
Em síntese é o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Ausente ainda o parecer da comissão executiva com a 
assinatura de todos os membros aprovando o não as contas. Desta 
forma, ausente a documentação para a análise da movimentação 
havida pelo ente submetido a controle contábil, necessário se faz a 
não aprovação das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total 
falta de elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando 
notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
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Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PSDB – Partido da Social 
Democracia Brasileira do município de Barro Duro/PI, exercício 
2007, face a ausência de documentação imprescindível à sua 
análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 459/2008 
Origem: Barro Duro/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 

Requerente: PV – Partido Verde  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PV – 
Partido Verde do município de Barro Duro. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/23. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 26, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 30/31) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, certidão de fls. 32. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 35, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil. Desta forma, ausente a documentação para a análise 
da movimentação havida pelo ente submetido a controle contábil, 
necessário se faz a não aprovação das ditas contas, pois eivadas de 
vícios, e por total falta de elementos para sua detida sindicância. 
Frise-se, quando notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 

do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PV – Partido Verde do 
município de Barro Duro/PI, exercício 2007, face a ausência de 
documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 551/2008 
Origem: Lagoinha do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2007 

Requerente: PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro  
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DOS 
LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. DESAPROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2007, do PRTB – 
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro do município de Lagoinha 
do Piauí. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/20. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 23, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 29/30) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, certidão de fls. 31. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 33, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  

À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
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Registro Civil. Desta forma, ausente a documentação para a análise 
da movimentação havida pelo ente submetido a controle contábil, 
necessário se faz a não aprovação das ditas contas, pois eivadas de 
vícios, e por total falta de elementos para sua detida sindicância. 
Frise-se, quando notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PRTB – Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro do município de Lagoinha do Piauí/PI, 
exercício 2007, face a ausência de documentação imprescindível à 
sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo: 561/2008                  
  
Origem: Barro Duro/PI 

Ação: Autos de prestação de contas de campanha – Eleições 
Municipais 2004 
Candidata: Maria Mirte Bento, cargo Vereador 
 

RELATÓRIO 
  Vistos. 

  Maria Mirte Bento, já devidamente qualificada 
nos autos, apresentou perante este Juízo, sua prestação de contas 
relativas à arrecadação e aplicação de recursos da  campanha 
referente às Eleições Municipais 2004, em que concorreu ao cargo 
de Vereador no município de Barro Duro. 

A candidata apresentou todas as peças obrigatórias da prestação de 
contas, documentos de fl.02/18. 
O parecer técnico empreendido pelo chefe de cartório, exarado às 
fls. 24/25, inclina-se pela desaprovação das contas. 

Intimada do parecer técnico (fl. 27), nos termos da Res. 21.609/04, a 
candidata permaneceu inerte (fls. 27-v). 
Instado a manifestar-se o Ministério Público à fl. 30, opina pela 
desaprovação das contas. 

É, em síntese, o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em processos desta espécie, cumpre à Justiça Eleitoral averiguar se 
o candidato apresentou corretamente a documentação exigida por 
lei, bem como se as receitas e despesas foram devidamente 
listadas, a fim de coibir o abuso de poder econômico, ao final 
disponibilizar as informações para que a população possa ter livre 
acesso, para os devidos fins. 
A candidata apresentou suas contas em 04/08/2008, a quase 4 anos 
após o prazo fixado na Resolução 21.069/2004, o que entendo, não 
podemos corroborar com tal desídia, assim tem decidido nossas 
cortes sobre o tema: 
REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 1954-28.2010.6.18.0000. 
CLASSE 38. ORIGEM: TERESINA-PI. RESUMO: REGISTRO DE 
CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO 
ESTADUAL E AIRC 

Requerente: Partido da Mobilização Nacional - 33  
Candidato: Antonio Reinaldo Fernandes da Silva, Cargo Deputado 
Estadual, Número 33115 
Advogados: Doutores Denize Araujo de Sousa, Filipe Bastos 
Nogueira e outros 
Impugnante: Ministério Público Eleitoral, pelo Procurador Regional 
Eleitoral 
Relator: Dr. Luiz Gonzaga Soares Viana Filho 

ELEIÇÕES 2010. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO 
ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE 
QUITAÇÃO ELEITORAL. INDEFERIDO.  

1. Prestação de contas oferecidas intempestivamente, ou seja, 
quase quatro anos após o prazo legal, não autoriza a expedição de 
quitação eleitoral, mormente considerando que o único objetivo da 
apresentação das contas era a obtenção da aludida quitação. 
Registro indeferido. 

Compulsando os autos, observa-se que a candidata não obteve os 
recibos eleitorais junto à agremiação partidária (fl. 17), contrariando o 
disposto no art. 7º , V, da Resolução TSE n.º 21.069/2004. A 
aquisição dos recibos eleitorais junto ao partido é requisito básico 
para o inicio da campanha, sua ausência constitui-se em vício 
insanável, ensejando a desaprovação das contas.  

A jurisprudência pátria tem  manifestado-se no nesse entendimento 
quando analisa caso da mesma espécie: 

(...) 3. Encontra-se pacificada a jurisprudência nesta Corte de que a 
ausência de recibo eleitoral constitui vício insanável. Precedentes 
nesse sentido: Ag no 6.557/SP, rel. Min. Antônio Cezar Peluso, DJ 
de 13.6.2006; Ag no 6.503/SP, rel. Min. Antônio Cezar Peluso, DJ de 
8.5.2006; REspe no 25.364/SP, rel. Min. Carlos Madeira, DJ de 
21.9.2005; Ag no 6.231/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
26.10.2005. (...) (Ac. de 31.10.2006 no REspe no 26.125, rel. Min. 
José Delgado.).” Grifos nossos. 
TRE-PR - RECURSO ELEITORAL: RE 8070 PR  

Ementa - Prestação de Contas. Candidato a Vereador. Inocorrência 
de Movimentação Financeira. Ausência de Recibos Eleitorais. 
A falta de obtenção e emissão de recibos eleitorais leva à rejeição 
das contas de candidato ao cargo de vereador. 
Ademais, quando intimado para manifestar-se sobre o parecer 
técnico, a candidata permaneceu inerte.  

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, pois, a inobservância do requisito básico para iniciar-
se a campanha, qual seja, a não obtenção dos recibos eleitorais 
junto à agremiação partidária, compromete a regularidade das 
contas, ensejando a sua desaprovação e a aplicação das 
penalidades cabíveis à espécie. 
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DISPOSITIVO 

Diante do exposto, considerando o parecer técnico e em 
consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as 
contas apresentadas pela candidata Maria Mirte Bento, do PV, do 
município de Barro Duro/PI, relativas à campanha eleitoral de 2004, 
nos termos do art. 53, III, da Resolução TSE n.º 21.609/2004. 

Deixo de determinar a inclusão do ASE 230 no cadastro eleitoral da 
candidata face a perda de seu objeto. 
Decorrido o prazo recursal sem impugnação, arquivem-se os autos 
com as anotações pertinentes. 
P.R.I.C. 

Água Branca(PI), 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral  
 
Processo 618/2009 
Origem: Barro Duro/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2008 

Requerente: PL – Partido Liberal  
 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2008, do PL – 
Partido Liberal do município de Barro Duro. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/26. 
O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 30, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 32/33) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, certidão de fls. 34. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 36, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, deixando 
de apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil, também não apresentou o parecer da comissão 
executiva aprovando ou não as contas e nem apresentou seu CNPJ. 
Desta forma, ausente a documentação para a análise da 
movimentação havida pelo ente submetido a controle contábil, 
necessário se faz a não aprovação das ditas contas, pois eivadas de 
vícios, e por total falta de elementos para sua detida sindicância. 
Frise-se, quando notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PL – Partido Liberal do 
município de Barro Duro/PI, exercício 2008, face a ausência de 
documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 615/2009 

Origem: Lagoinha do Piauí/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2008 

Requerente: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira  
 
RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2008, do PSDB – 
Partido da Social Democracia Brasileira  do município de Lagoinha 
do Piauí. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/27. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 31, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 33) o partido deixou transcorrer in 
albis o prazo assinalado, certidão de fls. 34. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 36, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  

À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, 
apresentando suas contas anuais sem nenhuma movimentação, 
ainda que de recursos estimáveis em dinheiro, deixando de 
apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil, também não apresentou a comprovação de sua 
inscrição no CNPJ. Desta forma, ausente a documentação para a 
análise da movimentação havida pelo ente submetido a controle 
contábil, necessário se faz a não aprovação das ditas contas, pois 
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eivadas de vícios, e por total falta de elementos para sua detida 
sindicância. Frise-se, quando notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 
Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PSDB – Partido da Social 
Democracia Brasileira do município de Lagoinha do Piauí/PI, 
exercício 2008, face a ausência de documentação imprescindível à 
sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 52.000.020/2009 

Origem: Hugo Napoleão/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2008 

Requerente: PTB – Partido Trabalhista Brasileiro  
 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2008, do PTB – 
Partido Trabalhista Brasileiro  do município de Hugo Napoleão. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/25. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 28, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 30/31) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, certidão de fls. 32. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 34, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
FUNDAMENTAÇÃO 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  

À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 

deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, 
apresentando suas contas anuais sem nenhuma movimentação, 
ainda que de recursos estimáveis em dinheiro, deixando de 
apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil, também não apresentou a comprovação de sua 
inscrição no CNPJ e tampouco juntou o parecer da comissão 
executiva aprovando as contas.  Desta forma, ausente a 
documentação para a análise da movimentação havida pelo ente 
submetido a controle contábil, necessário se faz a não aprovação 
das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total falta de 
elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando notificado, o 
partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PTB – Partido Trabalhista 
Brasileiro do município de Hugo Napoleão/PI, exercício 2008, face a 
ausência de documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 52.000.013/2009 

Origem: Água Branca/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2008 

Requerente: PDT – Partido Democrático Trabalhista  
 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2008, do PDT – 
Partido Democrático Trabalhista  do município de Água Branca. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/27. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 30, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 32/33) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, certidão de fls. 34. 
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Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 36, opinou pela reprovação das contas. 
Em síntese é o relatório. DECIDO. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não 
disponibilizou todas as peças exigidas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  
À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, 
apresentando suas contas anuais sem nenhuma movimentação, 
ainda que de recursos estimáveis em dinheiro, deixando de 
apresentar os Livros Diário e Razão na forma estabelecida na 
Resolução, ou seja, encadernado e autenticado no Cartório de 
Registro Civil, também não apresentou a comprovação de sua 
inscrição no CNPJ e tampouco a relação das contas bancárias.  
Desta forma, ausente a documentação para a análise da 
movimentação havida pelo ente submetido a controle contábil, 
necessário se faz a não aprovação das ditas contas, pois eivadas de 
vícios, e por total falta de elementos para sua detida sindicância. 
Frise-se, quando notificado, o partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
 
DISPOSITIVO 
 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PDT – Partido Democrático 
Trabalhista do município de Água Branca/PI, exercício 2008, face a 
ausência de documentação imprescindível à sua análise. 

Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
 
 

Processo 52.000.019/2009 

Origem: Água Branca/PI 
Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2008 

Requerente: PV – Partido Verde  
 

RELATÓRIO 
 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2008, do PV – 
Partido Verde  do município de Água Branca. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/31. 

O parecer técnico empreendido pelo Chefe do Cartório Eleitoral, 
exarado à fl. 34, inclina-se pela rejeição das contas. 

Notificado do parecer técnico (fls. 36/37) o partido deixou transcorrer 
in albis o prazo assinalado, certidão de fls. 38. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 41, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Nos autos encontram-se o resultado minucioso da análise técnico 
contábil efetuada pelo Cartório Eleitoral que, em parecer opinativo, 
concluiu que a documentação ofertada pelo partido não contempla 
todas as exigências insertas na Resolução em comento, 
comprometendo sua regularidade.  

À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas no parecer técnico, 
apresentando suas contas anuais com ausência da assinatura de 
seu tesoureiro em todas as peças e de seu presidente em outras, 
bem como dos membros da comissão executiva em seu parecer, 
também não apresentou a comprovação de sua inscrição no CNPJ e 
tampouco a relação das contas bancárias.  Desta forma, ausente a 
documentação para a análise da movimentação havida pelo ente 
submetido a controle contábil, necessário se faz a não aprovação 
das ditas contas, pois eivadas de vícios, e por total falta de 
elementos para sua detida sindicância. Frise-se, quando notificado, o 
partido não foi diligente. 
Nesse sentido, tem decidido o TSE: 

Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2003. Partido dos 
Aposentados da Nação (PAN). Irregularidades não sanadas. Inércia 
do Partido. Desaprovadas. (PETIÇÃO nº 1453, Resolução nº 21943 
de 18/10/2004, Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, 
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, Data 28/10/2004, 
Página 128 ). 
Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando a desaprovação das contas e a aplicação 
das penalidades cabíveis à espécie. 
 
DISPOSITIVO 
 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE n.º 
21.841/04, desaprovadas as contas do PV – Partido Verde do 
município de Água Branca/PI, exercício 2008, face a ausência de 
documentação imprescindível à sua análise e da ausência das 
assinaturas nas peças. 
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Determino, em consonância com o art. 28, IV e 29, III da Res. 
21.841/2004 a imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de um ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 
 
Processo 52.000.015/2009 

Origem: Lagoinha do Piauí/PI 

Ação: Autos de prestação de contas anual – exercício 2008 
Requerente: PSB – Partido Socialista Brasileiro  
 

RELATÓRIO 
Vistos. 

Cuida-se da prestação de contas anual, exercício 2008, do PSB – 
Partido Socialista Brasileiro do município de Lagoinha do Piauí. 
O partido apresentou os documentos de fls. 02/27. 

Notificado a apresentar contas retificadora, visto que as peças 
encontram-se apagadas (fls. 34/35) o partido deixou transcorrer in 
albis o prazo assinalado, certidão de fls. 36. 
Instado a manifestar-se no feito, o D. Promotor Eleitoral, em parecer 
de fls. 38, opinou pela reprovação das contas. 

Em síntese é o relatório. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Dos autos percebe-se que as peças de fls. 11/19 estão com seus 
cabeçalhos apagados, impossibilitando a identificação das mesmas.  

À revelia das normas estampadas na Res. TSE n.º 21.841/04, 
percebe-se que de fato o partido, ainda que devidamente notificado, 
deixou de sanar as falhas apontadas na notificação. 

Assim, inviável a emissão de juízo de mérito sobre os documentos 
apresentados, ensejando o não conhecimento das contas e a 
aplicação das penalidades cabíveis à espécie. 
DISPOSITIVO 
Do exposto, tendo em vista o que dos autos consta, considerando o 
parecer ministerial, considerando ainda o parecer técnico do Cartório 
Eleitoral, julgo, nos termos do art. 18 da Resolução TSE n.º 
21.841/04, não prestadas as contas do PSB – Partido Socialista 
Brasileiro do município de Lagoinha do Piauí/PI, exercício 2008, face 
a ausência impossibilidade de identificação das peças. 

Determino, em consonância com o art. 18 da Res. 21.841/2004 a 
imediata suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de um 
ano, a partir da publicação desta decisão.  

Decorrido o prazo recursal sem impugnação, procedam-se as 
anotações no respectivo sistema e comunique-se aos diretórios 
regional e nacional do partido, para imediato cumprimento e para 
adoção das providências atinentes à espécie. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Água Branca, 03 de dezembro de 2012. 
 
Lisabete Maria Marchetti 

Juíza Eleitoral da 52ª ZE/PI 

54ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 321-43 E OUTROS/12 
PROCESSO Nº. 321-43.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Demerval Lobão/PI 
CANDIDATO:  LUÍS DE JESUS MORAES SANTIAGO 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por LUÍS DE JESUS MORAES SANTIAGO que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Demerval Lobão-PI 
no pleito de 2012 pelo PMDB.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregularidades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela desaprovação das 
presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 114/115 
constituem irregularidades que não comprometem, isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, já que a respeito da doação 
do veículo o doador declara, em termo reconhecido em cartório, que 
tem a posse e aquisição do bem. 
   Isto posto, aprovo, com ressalvas, as 
contas apresentadas pelo candidato LUÍS DE JESUS MORAES 
SANTIAGO, o que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 03 de dezembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
 
PROCESSO Nº. 286-83.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Canditata–  Demerval Lobão/PI 
CANDIDATA: FERNANDA CRUZ MORAES PESSOA 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por FERNANDA CRUZ MORAES PESSOA que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Demerval Lobão no 
pleito de 2012 pelo PSB.  
              Na forma  da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida, foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final apontou as 
irregularidades existentes.  
                       Com vista dos autos, manifestou-se o 
representante do Ministério Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI 
pela aprovação das contas prestadas pelo candidata FERNANDA 
CRUZ MORAES PESSOA. 
   É o relatório. 
   Decido. 
   As falhas apontadas no Relatório 
Preliminar para Expedição de Diligências  foram sanadas e/ou, 
quando analisadas em conjunto, não chegam a comprometer a 
regularidade das presentes contas. 
   Isto posto e em harmonia com o 
parecer ministerial de fls. 139 aprovo as contas apresentadas pelo 
candidata FERNANDA CRUZ MORAES PESSOA, com ressalvas, o 
que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
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   P. R. I.  
Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 29 de novembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
 
PROCESSO Nº. 348-26.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Demerval Lobão/PI 
CANDIDATO:  ROSENILDO MARCOS PERES SOARES 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por ROSENILDO MARCOS PERES SOARES que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Demerval Lobão-PI 
no pleito de 2012 pelo PSB.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregularidades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela aprovação, com 
ressalva, das presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 101/102 
constituem irregularidades que não comprometem isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, gerando ressalva na 
aprovação das contas. 
   Isto posto e em harmonia com o 
parecer ministerial de fls. 104,  aprovo, com ressalvas, as contas 
apresentadas pelo candidato ROSENILDO MARCOS PERES 
SOARES, o que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
 Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 29 de novembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
 
 
 Processo nº: 259-03.2012.6.18.0054 – Prestação de Conta de 
Campanha 
Candidato(a): ANTÔNIO FRANCISCO FRAZÃO TEIXEIRA 
Cargo: Vereador 
Município: Demerval Lobão/PI 
 
 
 Vistos, etc.  
 
ANTÔNIO FRANCISCO FRAZÃO TEIXEIRA, candidato(a) ao cargo 
de Vereador(a) de Demerval Lobão/PI, através da Coligação “A 
Vitória do Povo”, apresentou, em 05/11/2012, sua prestação de 
contas de campanha relativa às Eleições de 07/10/2012.  
 
Juntou os documentos de fls. 02/87. 
 
Às fls. 94/95, consta o Relatório Preliminar para Expedição de 
Diligências, emitido por servidores do Cartório Eleitoral da 54ª Zona. 
 
Regularmente intimado, o candidato não apresentou manifestação 
tempestiva, fazendo-o, tão somente após o envio do autos para 
manifestaçao do MPE, razão pela qual deixou-se de analisar os 
documentos de fls. 101/111.  
 

   Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, a documentação 
oferecida, foi objeto de exame por parte dos servidores desta 54ª 
Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou as irregulariades 
existentes. 
 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 
Eleitoral junto a esta Zona, opinou às fls. 99  pela desaprovação da 
presente prestação de contas. 
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
Presentes os pressupostos para arrecadação de recursos e 
realização de gastos de campanha, previstos na Resolução TSE nº 
23.376/2012, passo a apreciar aquelas que refletem irregularidades 
e/ou impropriedades. 
 
Verificou-se que os recibos de fls. 62, 64 e 66 fazem referência ás 
notas fiscais de nº 241 e 271, sem, entretanto, acostá-las aos autos. 
Intimado o candidato o candidato manteve-se inerte. Comprovada 
impropriedade que compromete a confiabilidade das contas.  
 
                    Solicitou-se a apresentação do comprovante de 
propriedade do veículo 36/38, objetivando-se comprovar que o bem 
doado integrava o patrimônio do doador. Configurada irregulariade, 
decorrente da ilegitimidade dos recursos estimáveis de terceiros, o 
que desatende ao disposto no art. 23, parágrafo único da Resolução 
TSE 23.376/2012. 
 
  Observou-se que foram detectadas doações 
recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de 
contas parcial, ocorrida em 02/08/2012, porém não informadas à 
época. Configurada irregularidade por desatendimento ao disposto 
no art. 60 da Resolução TSE 23.376/2012. 
 
  Compulsando-se os autos, verifica-se que o 
candidato realizou despesa com óleo diesel (conforme se infere da 
nota fiscal de fls. 75). Entretanto, nas presentes contas, não consta 
qualquer referência a cessão/doação de veículos que utilizem este 
combustível.  Tal irregularidade configura omissão de receita 
estimada/despesa com cessão ou locação de veículo, o que afeta a 
confiabilidade das presentes contas, desatendendo ao disposto nos 
artigos 2º, IV da Resolução TSE 23.376/2012 e possível realização 
de despesas sem trânsito na conta corrente, desatendendo o 
disposto no art. 17 da Resolução TSE 23.376/2012. 
 
  Por outro lado, a ocorrência de despesas com 
combustível relaciona-se, diretamente, com a realização de gastos 
com locação ou cessão de veículos. In casu, a não utilização de 
veículo movido a diesel configura irregularidade e evidencia, 
inclusive, eventuais infrações relacionadas à captação ilícita de 
votos. 
                                                                                                                                 

 Tais falhas, quando analisadas em conjunto, 
comprometem a regularidade das presentes contas, eis que, além de 
impedirem o controle efetivo das fontes de financiamento de 
campanha pela Justiça Eleitoral, comprometem a confiabilidade das 
mesmas.  
 
 Pelo exposto e, em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, DESAPROVO a prestação de contas de 
campanha de ANTÔNIO FRANCISCO FRAZÃO TEIXEIRA, nos 
termos do inciso III do art. 51, da Resolução TSE nº 23.376/2012, c/c 
art. 30, caput, da Lei n.º 9.504/97. 
 
Publique-se. Registre-se. Notifique-se o Ministério Público Eleitoral. 
 
 Demerval Lobão/PI, 03 de dezembro de 2012. 
 
Dra. Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral – 54ª Z.E./PI 
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PROCESSO Nº. 257-33.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Canditata–  Lagoa do Piauí/PI 
CANDIDATA: ANTÔNIA CÉLIA DE SOUSA SILVA 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por ANTÔNIA CÉLIA DE SOUSA SILVA que concorreu 
ao cargo de vereador no município de Lagoa do Piauí no pleito de 
2012 pelo PTB.  
              Na forma  da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida, foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final apontou as 
irregularidades existentes.  
                       Com vista dos autos, manifestou-se o 
representante do Ministério Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI 
pela desaprovação das contas prestadas pelo candidata ANTÔNIA 
CÉLIA DE SOUSA SILVA. 
   É o relatório. 
   Decido. 
   As falhas apontadas no Relatório 
Preliminar para Expedição de Diligências  foram sanadas e/ou, 
quando analisadas em conjunto, não chegam a comprometer a 
regularidade das presentes contas. 
   Isto posto e em harmonia com o 
parecer ministerial de fls. 139 aprovo as contas apresentadas pelo 
candidata ANTÔNIA CÉLIA DE SOUSA SILVA, com ressalvas, o que 
faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
  Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 29 de novembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
PROCESSO Nº.305-89.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Demerval Lobão/PI 
CANDIDATO:  ANTÔNIO VALDECI SOARES CAMPELO 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por ANTÔNIO VALDECI SOARES CAMPELO que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Demerval Lobão-PI 
no pleito de 2012 pelo PTB.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregularidades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela desaprovação das 
presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 188/189 
constituem irregularidades que não comprometem isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, gerando ressalva na 
aprovação das contas. 
   Isto posto, aprovo, com ressalvas, as 
contas apresentadas pelo candidato ANTÔNIO VALDECI SOARES 
CAMPELO, o que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
  Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
 Demerval Lobão, 29 de novembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
 

PROCESSO Nº.311-96.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Demerval Lobão/PI 
CANDIDATO:  JOSÉ AIRTON RODRIGUES GALDINO 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por JOSÉ AIRTON RODRIGUES GALDINO que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Demerval Lobão-PI 
no pleito de 2012 pelo PC do B.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregularidades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela desaprovação das 
presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 135/136 
constituem irregularidades que não comprometem isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, gerando ressalva na 
aprovação das contas. 
   Isto posto, aprovo, com ressalvas, as 
contas apresentadas pelo candidato JOSÉ AIRTON RODRIGUES 
GALDINO, o que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
  Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 29 de novembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
 
PROCESSO Nº.269-47.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Lagoa do Piauí/PI 
CANDIDATO:  ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO que 
concorreu ao cargo de prefeito no município de Lagoa do Piauí no 
pleito de 2012 pelo PMDB.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregularidades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela desaprovação das 
presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 188/189 
constituem irregularidades que não comprometem, isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, já que todas as doações 
fazem parte do patrimônio dos próprios doadores e trazem seus 
termos de concessão, conforme informação do candidato. 
   Isto posto, aprovo, com ressalvas, as 
contas apresentadas pelo candidato ANTÔNIO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA NETO, o que faço com base na Resolução nº. 
23.376/2012. 
   P. R. I.  
 Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 03 de dezembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
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PROCESSO Nº. 379-46.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Demerval Lobão/PI 
CANDIDATO:  ANTÔNIO WILTON MENDES DE ALENCAR 
 
   Vistos, etc... 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por ANTÔNIO WILTON MENDES DE ALENCAR que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Demerval Lobão-PI 
no pleito de 2012 pelo PSB.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregularidades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela desaprovação das 
presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 79/80 
constituem irregularidades que não comprometem isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, já que o candidato em nota 
explicativa esclarece que a nota fiscal emitida extemporaneamente 
se deu por inoperância do sistema. 
   Isto posto, aprovo, com ressalvas, as 
contas apresentadas pelo candidato ANTÔNIO WILTON MENDES 
DE ALENCAR, o que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 29 de novembro de 2012. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 
 
PROCESSO Nº. 268-62.2012.6.18.0054 
Prestação de contas de Candidato – Lagoa do Piauí/PI 
CANDIDATO: MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA 
 
   Vistos, etc... 
 
   Trata-se de prestação de contas 
apresentada por MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA que 
concorreu ao cargo de vereador no município de Lagoa do Piauí-PI 
no pleito de 2012 pelo PP.  
              Na forma da Resolução nº. 23.376/2012, 
a documentação oferecida, foi objeto de exame por parte dos 
servidores desta 54ª Zona Eleitoral, que em relatório final, apontou 
as irregulariades existentes. 
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 54ª Z.E./PI pela aprovação, com 
ressalva, das presentes contas. 
É o relatório. 
   Decido. 
   As irregularidades detectadas em sede 
de análise técnica e apontadas no relatório final de fls. 73/74 
constituem irregularidades que não comprometem isoladamente, a 
regularidade  das contas apresentadas, tendo em vista que na 
prestação de contas do citado partido doador consta um recibo e um 
contrato de aluguel cedido em benefício do candidato, assim sendo 
gerando ressalva na aprovação das contas. 
   Isto posto e em harmonia com o 
parecer ministerial de fls. ,  aprovo, com ressalvas, as contas 
apresentadas pelo candidato MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA, 
o que faço com base na Resolução nº. 23.376/2012. 
   P. R. I.  
Após as formalidades legais, arquivem-se. 
 
Demerval Lobão, 16 de setembro de 2009. 
    
Maria da Paz e Silva Miranda 
Juíza Eleitoral 

57ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 221-79/12 
PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO – ELEIÇÕES  2012. 
INTERESSADA: VENANCIA DE SOUSA VERA.  
JUÍZO DA 57ª  ZONA ELEITORAL DE ITAINÓPOLIS -  PIAUÍ 
PROCESSO Nº  221-79.2012.6.18.0057 
OBJETIVO: INTIMAR OS INTERESSADOS DA DECISÃO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de prestação de contas da candidata a vereadora, 
VENANCIA DE SOUSA VERA  exercício de 2012,  município de 
Vera Mendes - Piauí – 57ª Zona Eleitoral do Estado Piauí. 
Ao pedido juntou os documentos de fls. 03/31. 
Na análise do relatório final realizado (fls. 71/72), informa que não há 
recursos de origem não identificada na prestação de contas em 
análise; Que com a retificadora foi saneada pequena inconsistência 
detectada; Não houve despesas superiores a R$ 300,00 (trezentos 
reais) pagas em espécie. 
A Representante do Ministério Público, opinou pela aprovação das 
contas da candidata a vereadora (fls. 74/75). 
Brevemente relatados. Decido. 
Nota-se da análise dos autos, que a prestação de contas 
apresentada ocorreu dentro do prazo legal. 
Que de acordo com a resolução 23.376/2012, inciso II, § 5º, artigo 
12, facultada a abertura de conta bancária para o cargo de vereador.  
De acordo com os documentos constantes destes autos, verifico, 
concordando com o parecer do Ministério Público, que a interessada 
apresentou todas as peças que devam compor a Prestação de 
Contas, referente ao exercício/2012, regularmente, nos termos da 
Res. Nº 23.376/2012, artigo 17, da lei nº 9.504/97, cuja análise não 
evidenciou IMPROPRIEDADES RELEVANTES ou 
IRREGULARIDADES que comprometam a prestação de contas final 
eleição 2012, da interessada.                                                  
Ao lumo do exposto e nos termos da Lei nº 9.504/97, e a Resolução 
23.376/2012, do TSE, Aprovo, as contas da candidata a vereadora 
pelo município de Vera Mendes, partido PR – VENANCIA DE 
SOUSA VERA. 
                 P.R.I., e, após as formalidades cabíveis, arquivem-se. 
 
Itainópolis - Piauí, 30 de novembro de 2012 
 
Bela. Maria da Conceição Gonçalves Portela 
Juíza Eleitoral 
 
  

63ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

SENTENÇAS 
Processo nº 66-92.2011.6.18.0063 (SADP nº 29.264/2011) 
Assunto: Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessado: SCHEYVAN XAVIER LIMA 
 
Vistos, etc. 
 
 
Trata-se de Comunicação de DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA envolvendo o eleitor Scheyvan Xavier Lima, inscrição 
nº 028586821546, desta Zona, que teve seu nome incluído nas 
relações de filiados do PTB e do PTC , conforme Relatório de 
Filiados Sub Judice emitido pelo Sistema ELO (Fls.03-05). 
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O eleitor e os partidos políticos envolvidos na referida 
duplicidade  de filiação foram devidamente notificados para 
manifestarem-se acerca da duplicidade (art.12, caput e § 3º 
da Resolução TSE nº 23.117/2009).  
O eleitor compareceu ao cartório eleitoral e comprovou que 
pediu desfiliação do partido anterior (PTB), em 04 de 
outubro de 2011, antes de se filiar a outra agremiação 
partidária – PTC, em 05/10/2011 ( fls. 11-14). 
Manifestando-se o membro do Ministério Público, opina, in 
verbis: “ ... ante o exposto, configurada a duplicidade de 
filiação partidária, manifesta-se o Ministério Público 
Eleitoral pela nulidade de ambas as filiações” – fls.16/17. 
Nos autos restou demonstrado que o eleitor procedeu às 
comunicações necessárias para efetivar a sua desfiliação ao 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, entretanto, por falha do 
cartório eleitoral, que não anotou sua desfiliação no sistema, 
permaneceu indevidamente filiado ao Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB. 
Dessa forma, e em desconformidade com o parecer 
ministerial , determino, com fulcro no parágrafo único do 
artigo 22, da Lei 9.096/95 c/c o art. 13 da Resolução nº 
23.117/09, a nulidade da filiação ao Partido Trabalhista 
Brasileiro - PTB e a manutenção da filiação ao Partido 
Trabalhista Cristão - PTC. 
 
Adotados os procedimentos legais, arquive-se 
 
P.R.I. 
 
Teresina-PI, 28 de novembro de 2011 
 
 
Dra. Maria Célia Lima Lúcio 
JUÍZA ELEITORAL DA 63ª ZONA 
 
 
Processo nº 59-03.2011.6.18.0063 (SADP nº 29.244/2011) 
Assunto: Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO 
 
 
Vistos, etc. 
 
 
Trata-se de Comunicação de DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA envolvendo a eleitora Maria de Lourdes Oliveira 
Carvalho, inscrição nº 024974151139, desta Zona, que teve seu 
nome incluído nas relações de filiados do PTN e do PPL , conforme 
Relatório de Filiados Sub Judice emitido pelo Sistema ELO (Fls.03-
05). 
A eleitora e os partidos políticos envolvidos na referida 
duplicidade  de filiação foram devidamente notificados para 
manifestarem-se acerca da duplicidade (art.12, caput e § 3º 
da Resolução TSE nº 23.117/2009).  
A eleitora compareceu ao Cartório Eleitoral em 08/11/2011 e 
esclareceu que “tinha conhecimento de que era filiada ao 
PTN; que solicitei  desfiliação do mesmo; que filiei-me ao 
Partido Pátria Livre – PPL; que desejo continuar filiada ao 
Partido Pátria Livre – PPL”  (Termo de Comparecimento às 
fls. 11). 
Manifestando-se o membro do Ministério Público, opina, in 
verbis: “ ... ante o exposto, configurada a duplicidade de 

filiação partidária, manifesta-se o Ministério Público 
Eleitoral pela nulidade de ambas as filiações” – fls.17/18. 
Nos autos, restou demonstrado que a eleitora se filiou ao 
Partido Trabalhista Nacional em 30/09/2009 e em 
07/10/2011 se filiou ao Partido Pátria Livre – PPL, sem 
proceder, no prazo devido, à comunicação ao primeiro 
partido e a este Juízo, incorrendo em dupla filiação 
partidária. 
Dessa Forma, e em conformidade com o parecer ministerial, 
DECLARO NULAS ambas as filiações partidárias 
supramencionadas referentes à eleitora MARIA DE 
LOURDES OLIVERA CARVALHO, inscrição nº 
024974151139, nos termos do art. 22, parágrafo único, da 
Lei 9.096/95 c/c o art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23.117/09. 
 
Adotados os procedimentos legais, arquive-se 
 
P.R.I. 
 
Teresina-PI, 28 de novembro de 2011 
 
 
Dra. Maria Célia Lima Lúcio 
JUÍZA ELEITORAL DA 63ª ZONA 
 
 
Processo nº 79-91.2011.6.18.0063 (SADP nº 29.245/2011) 
Assunto: Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessado: FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA 
 
 
Vistos, etc. 
 
Trata-se de Comunicação de DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA envolvendo o eleitor FRANCISCO SAMUEL LIMA 
SILVEIRA, inscrição nº 025979921520, que teve seu nome incluído 
nas relações de filiados do PSB, do Município de Jaicós-PI, com data 
de filiação de 03/10/2007 e do PMDB, deste Município, com data de 
filiação de 03/09/2011, conforme Relatório de Filiados Sub Judice 
emitido pelo Sistema ELO (Fls.03-05). 
 
O eleitor e os partidos políticos envolvidos na referida 
duplicidade  de filiação foram devidamente notificados para 
manifestarem-se acerca da duplicidade (art.12, caput e § 3º 
da Resolução TSE nº 23.117/2009).  
O eleitor apresentou defesa alegando  “ ... que solicitou 
desfiliação do partido anterior (PSB) do Município de Jaicós 
– PI  e procedeu as comunicações de que tratam a lei 
9.096/95 , antes de se filiar ao novo partido político, PMDB 
em 03/09/2011 do Município de Teresina/PI ; que por 
equívoco do partido político a sua data de filiação ao PMDB 
de Teresina foi informada de maneira errada ao sistema 
FILIAWEB, com data de filiação de 03/09/2011, quando na 
verdade a data de filiação é 03/10/2011, conforme ficha de 
filiação acostada aos autos ( fls. 16) 
O partido político, PMDB, se manifestou nos seguintes 
termos: “ Consta no Partido a informação de que o filiado 
filiou-se ao PSB no dia 03 de outubro de 2007, e que 
requereu sua desfiliaçao junto ao PSB no dia 09 de setembro 
de 2011. Após a desfiliação, o Sr. Francisco Samuel Lima 
Silveira filiou-se no PMDB somente no dia 03 de outubro de 
2011. Ocorre que por erro do Partido foi informado no 
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FLILIAWEB  que o Sr. Francisco Samuel Lima Silveira teria 
se filiado no dia 03/09/2011, quando na verdade se filiou no 
dia 03/10/2011” fls. 23/24. 
Manifestando-se o membro do Ministério Público, opina, in 
verbis: “ ... ante o exposto, configurada a duplicidade de 
filiação partidária, manifesta-se o Ministério Público 
Eleitoral pela nulidade de ambas as filiações” – fls.26/27. 
Nos autos restou demonstrado que o eleitor procedeu às 
comunicações necessárias para efetivar a sua desfiliação ao 
Partido Socialista Brasileiro – PSB, entretanto, por falha do 
partido político ( PMDB – Teresina), que informou errado a 
data de filiação do eleitor no sistema Filiaweb, o mesmo veio 
a ser envolvido em duplicidade de filiação partidária. O 
eleitor provou por outros meios, admitidos no direito, prova 
de filiação partidária ao PMDB de Teresina, com data de 
filiação de 03/10/2011, fato este que descaracteriza a 
ocorrência da duplicidade de filiação partidária, uma vez que 
a comunicação de desfiliação partidária ao partido anterior ( 
PSB – Jaicós/PI), se deu em 21/09/2011 ( fl. 18), fato este 
ocorrido antes da sua filiação ao PMDB de Teresina, em 
03/10/2011. 
Dessa forma, e em desconformidade com o parecer 
ministerial , tendo em vista que o filiado constou em mais de 
uma lista de filiados por falha de terceiros, DETERMINO a 
regularização da filiação partidária do eleitor FRANCISCO 
SAMUEL LIMA SILVEIRA, inscrição nº 025979921520, ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de 
Teresina/PI e o cancelamento da filiação ao Partido 
Socialista Brasileiro – PSB – Jaicós/PI. 
 
Adotados os procedimentos legais, arquive-se. 
P.R.I. 
 
Teresina-PI, 30 de novembro de 2011 
 
 
Dra. Maria Célia Lima Lúcio 
JUÍZA ELEITORAL DA 63ª ZONA 
 
  

67ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAL Nº 120/12 
EDITAL 120/2012 
 

DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS – ELEIÇÕES 2012 
 

O DR. JOSÉ OLINDO GIL BARBOSA, Juiz Eleitoral desta 067ª. 
Zona, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 FAÇO SABER a todos, quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente ao Ministério Público Eleitoral, 
aos Partidos Políticos, Candidatos e Coligações que participaram 
das Eleições 2012 nesta 67ª Zona Eleitoral que no dia 14 (quatorze) 
de dezembro de 2012, às 17h00min, no Salão do Júri do Fórum 
local, sito à Rua Azarias Belchior, 855, centro de Manoel Emídio/PI, 
será realizada a Audiência Pública para a Diplomação dos eleitos 

(prefeito, vice-prefeito e vereadores), bem como dos 1º e 2º 
suplentes ao cargo de Vereador do Município de Manoel Emídio/PI, 
nos termos do art. 215 do Código Eleitoral c/c art. 165 da RS TSE 
n.º 23.372/2011 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o presente 
edital,  que será afixado no lugar de costume, no átrio deste Cartório 
Eleitoral e publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI. Dado 
e passado por este Juízo e Cartório Eleitoral, aos 04 (quatro) dias do 
mês de dezembro do ano dois mil e doze (2.012). 
Eu,......................(Rafael Mota Monteiro), Chefe do Cartório desta 
067ª Zona Eleitoral, o digitei e assino. 
 
 

Dr. José Olindo Gil Barbosa 
Juiz Eleitoral  
  

70ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 202-34/12 
 
 
Processo n° 202-34/2012 
Comunicação de Falecimento de Eleitores 
 
SENTENÇA 
 
Vistos em correição, etc... 
 
O Escrivão Judicial do Cartório de Notas e Registros desta Comarca 
de São Gonçalo do Piaui, por intermédio do ofício nº 64/2012 e o 
Juízo da 52ª ZE, por intermédio de e-mails, comunicaram os óbitos 
registrados nas respectivas Comarcas referentes ao eleitores Manoel 
da Fé de Jesus, Valdomiro José de Carvalho, Simão Pereira da 
Silva, Maria José da Conceição, Raimundo Pedro de Araujo, Adonias 
Coriolano de Almeida, Francisco das Chagas Pereira da Silva. 
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo 
cancelamento da inscrição eleitoral. 
É, em síntese o relatório. Decido.  
Conforme determina o código eleitoral em seu artigo 71, no caso de 
falecimento deve o título ser cancelado, podendo até ser a 
providência determinada de ofício. Diz o citado artigo: 
Art. 71. São causas de cancelamento: 
(...) 
IV - o falecimento do eleitor; 
§ 1º. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo 
acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex-officio, 
a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. 
Em parecer o representante do Ministério Público Eleitora nesta 70ª 
Zona opinou pela exclusão definitiva da inscrição dos eleitores 
Manoel da Fé de Jesus, Valdomiro José de Carvalho, Simão Pereira 
da Silva, Maria José da Conceição, Raimundo Pedro de Araujo, 
Adonias Coriolano de Almeida, Francisco das Chagas Pereira da 
Silva. 
Nestes termos, com base na fundamentação acima exposta, 
determino que o Cartório Eleitoral adote as providências necessárias 
ao cancelamento definitivo da inscrição de Manoel da Fé de Jesus, 
Valdomiro José de Carvalho, Simão Pereira da Silva, Maria José da 
Conceição, Adonias Coriolano de Almeida, Francisco das Chagas 
Pereira da Silva, por motivo de falecimento, se for o caso na folha de 
votação. Proceder o cancelamento no sistema de filiação partidária 
do eleitor Francisco das Chagas Pereira da Silva. Quanto ao 
falecimento de Raimundo Pedro de Araujo, já providenciado pelo 
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cartório a comunicação obrigatório. Após esses procedimentos, 
seguir com o arquivamento observando as praxes legais. 
P.R.I 
São Gonçalo do Piaui /PI,  30 de novembro de  2012. 
Dr Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Juiz Eleitoral 
 

PROC. Nº 210-11/12 
 
 
Processo n° 210-11/2012 
 
Comunicação de Falecimento de Eleitores 
 
SENTENÇA 
 
Vistos em correição, etc... 
 
O Escrivão Judicial do Cartório de Notas e Registros desta Comarca 
de São Gonçalo do Piaui, por intermédio do ofício nº 66/2012 
comunicou os óbitos registrados nesta zona eleitoral de Bruno 
Pereira dos Santos, Luisa Pereira de Carvalho, Antonia Micaele da 
Silva Neiva, Raimunda Soares Nunes Sousa, Gabriele Pereira Mota, 
Domingos Carvalho Sousa e de Maria de Fátima Lima. 
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo 
cancelamento da inscrição eleitoral. 
É, em síntese o relatório. Decido.  
Conforme determina o código eleitoral em seu artigo 71, no caso de 
falecimento deve o título ser cancelado, podendo até ser a 
providência determinada de ofício. Diz o citado artigo: 
Art. 71. São causas de cancelamento: 
(...) 
IV - o falecimento do eleitor; 
§ 1º. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo 
acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex-officio, 
a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. 
Em parecer o representante do Ministério Público Eleitora nesta 70ª 
Zona opinou pela exclusão definitiva da inscrição do eleitor Bruno 
Pereira dos Santos, Luisa Pereira de Carvalho, Domingos Carvalho 
Sousa, Maria de Fátima Lima, João Campelo da Silva, Angelita 
Gomes Dias dos Santos, Antonia Maria da Conceição Sousa, 
Antonio Meneses Neto. 
Nestes termos, com base na fundamentação acima exposta, 
determino que o Cartório Eleitoral adote as providências necessárias 
ao cancelamento definitivo da inscrição de Bruno Pereira dos 
Santos, Luisa Pereira de Carvalho, Domingos Carvalho Sousa, Maria 
de Fátima Lima, João Campelo da Silva, Angelita Gomes Dias dos 
Santos, Antonia Maria da Conceição Sousa, Antonio Meneses Neto, 
por motivo de falecimento, se for o caso na folha de votação. 
Proceder o cancelamento no sistema de filiação partidária dos 
eleitores Bruno Pereira dos Santos e Antonio Meneses Neto. Quanto 
ao falecimento de Antonia Micaele da Silva Neiva, Raimunda Soares 
Nunes Sousa,  Gabriele Pereira Mota, não há nada a fazer uma vez 
que não constavam no cadastro de eleitores.   Após esses 
procedimentos, seguir com o arquivamento observando as praxes 
legais. 
P.R.I 
São Gonçalo do Piaui /PI,  30 de novembro de  2012. 
 
Dr Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Juiz Eleitoral 
 

PROC. Nº 2-27/12 
 
Processo nº: 2-27/2012 
Município: São Gonçalo do Piaui-PI 
Prestação de Contas Anual 
Partido/Município: DEM/São Gonçalo do Piaui – Exercicio 2011 
 
SENTENÇA 

 
Vistos em correição, etc... 
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democratas – 
DEM, do Município de São Gonçalo do Piaui-PI.  
Na análise técnica realizada, concluiu-se que a prestação de contas 
foi apresentada tempestivamente, no entanto foram detectadas 
várias irregularidades.  
Expedida diligências necessária para complementação de 
informações. Havia ausência da relação contendo a composição do 
Diretório/Comissão com os agentes responsáveis pelo partido 
indicando seus nomes, CPF, endereço, cargo e periodo do mandato 
de cada membro e assinatura do presidente.  Ausente, também, 
estava a relação de contas bancárias, devendo o partido político 
informar se as possui ou não;  
O partido político não juntou documentação suprindo as 
irregularidades apontadas na análise, apesar de diligenciado. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
desaprovação das contas, arguindo que as informações e 
documentação elencadas na Lei nº 9.504/1997 e na Res. TSE nº 
21.841/2004 não foram apresentadas. Ressaltou que, consoante a 
análise técnica, foram constatadas impropriedades, relevantes e que 
comprometem a confiabilidade das contas.   
Brevemente relatados, decido. 
Analisando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi 
apresentada tempestivamente. Foram detectadas várias falhas, e 
que o partido político não juntou documentação solicitado em 
diligências, conforme apontado no parecer técnico conclusivo fls. 48-
49. 
Com efeito, o partido político apresentou todas as peças que devem 
compor sua prestação de contas, conforme exige a RES. TSE 
21.841/04 em seu art. 14, I, mas os livros Diário e Razão não foram 
apresentados na forma legal, nem registrado em Cartório de Registro 
Civil. Foi apresentada a Declaração de Habilitação de 
Responsabilidade do profissional de contabilidade nas peças 
realizadas por este. O partido não declarou se possui ou não contas 
bancárias, conforme determina o art. 4º, da Res. TSE nº 
21.841/2004.  Assim, verifica-se que restaram não supridas as falhas 
apresentadas.  
Ao lume do exposto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução 
TSE nº 21.841/04, e considerando o parecer técnico conclusivo e a 
manifestação do Ministério Público Eleitoral, DECIDO PELA  
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas. 
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Notifique-se.  
São Gonçalo do Piauí-PI, 30 de novembro de 2012. 
Dr. Ulysses Gonçalves da S. Neto 
Juiz Eleitoral 
 

PROC. Nº 4-94/12 
 
Processo nº: 4-94/2012 
Município: São Gonçalo do Piaui-PI 
Prestação de Contas Anual 
Partido/Município: PSB/São Gonçalo do Piaui-PI – Exercicio 2010 
 
SENTENÇA 
 
Vistos etc. 
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da República – 
PSB, do Município de São Gonçalo do Piaui-PI.  
Na análise técnica realizada, concluiu-se que a prestação de contas 
foi apresentada intempestivamente, além de detectadas várias 
outras irregularidades.  
Expedida diligências necessária para complementação de 
informações. Havia ausência da relação contendo a composição do 
Diretório/Comissão com os agentes responsáveis pelo partido 
indicando seus nomes, CPF, endereço, cargo e periodo do mandato 
de cada membro e assinatura do presidente. Ausente, também, 
estava a relação de contas bancárias, devendo o partido político 
informar se as possui ou não; Havia os Termos de Doação de 
Serviços relacionados às despesas mínimas lançadas na prestação 
de contas. 
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O partido político não juntou documentação suprindo as 
irregularidades apontadas na análise, onde continuaram ausentes os 
seguintes documentos: Ralação dos Agentes responsáveis pelo 
partido com nome, cpf, endereço e o periodo do mandato de cada 
um e com a devida assinatura do presidente do partido; A Declaração 
de possuir ou não contas bancárias. Os termos de doação sem 
assinatura dos doadores. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
desaprovação das contas com ressalvas, arguindo que as 
informações e documentação elencadas na Lei nº 9.504/1997 e na 
Res. TSE nº 21.841/2004 não foram apresentadas a contento. 
Ressaltou que, consoante a análise técnica, foram constatadas 
impropriedades, que comprometem a confiabilidade das contas.   
Brevemente relatados, decido. 
Analisando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi 
apresentada intempestivamente, falha esta que não compromete a 
regularidade, mas enseja ressalva. Foram detectadas várias falhas e 
não sanadas pelo partido político, pois não nenhuma juntada de 
documentação solicitado pela diligência, conforme apontado no 
parecer técnico conclusivo, fls. 57. 
Com efeito, o partido político não apresentou todas as peças que 
devem compor sua prestação de contas, conforme exige a RES. TSE 
21.841/04 em seu art. 14, I. Os livros Diário e Razão não foram 
apresentados na forma legal, pois não foram encadernados e o livro 
Diário sem o devido registro em Cartório de Registro Civil. Foi 
apresentada a Declaração de Habilitação de Responsabilidade do 
profissional de contabilidade nas peças realizadas por este. O partido 
não declarou possuir ou não contas bancárias, conforme determina o 
art. 4º, da Res. TSE nº 21.841/2004. Por ser partido de pequeno 
porte, lançou corretamente todas despesas mínimas necessárias ao 
funcionamento do mesmo e juntou os Termos de Doação de Serviços 
Voluntários para comprovar a veracidade dos lançamentos, mas sem 
assinatura dos doadores. Assim, verifica-se irregularidades que 
comprometem a confiabilidade das contas.  
Ao lume do exposto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução 
TSE nº 21.841/04, e considerando o parecer técnico conclusivo e a 
manifestação do Ministério Público Eleitoral, DECIDO PELA  
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas. 
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Notifique-se.  
São Gonçalo do Piauí-PI, 30 de novembro de 2012. 
Dr. Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Juiz Eleitoral 
 

PROC. Nº 3-12/12 
 
Processo nº: 3-12/2012 
Município: São Gonçalo do Piaui-PI 
Prestação de Contas Anual 
Partido/Município: PSB/São Gonçalo do Piaui – Exercicio 2011 
 
SENTENÇA 
 
Vistos em correição, etc... 
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democratas – PSB, 
do Município de São Gonçalo do Piaui-PI.  
Na análise técnica realizada, concluiu-se que a prestação de contas 
foi apresentada tempestivamente, no entanto foram detectadas 
várias irregularidades.  
Expedida diligências necessária para complementação de 
informações. Havia ausência da relação contendo a composição do 
Diretório/Comissão com os agentes responsáveis pelo partido 
indicando seus nomes, CPF, endereço, cargo e periodo do mandato 
de cada membro e assinatura do presidente.  Ausente, também, 
estava a relação de contas bancárias, devendo o partido político 
informar se as possui ou não;  
O partido político não juntou documentação suprindo as 
irregularidades apontadas na análise, apesar de diligenciado. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
desaprovação das contas, arguindo que as informações e 
documentação elencadas na Lei nº 9.504/1997 e na Res. TSE nº 
21.841/2004 não foram apresentadas. Ressaltou que, consoante a 
análise técnica, foram constatadas impropriedades, relevantes e que 
comprometem a confiabilidade das contas.   

Brevemente relatados, decido. 
Analisando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi 
apresentada tempestivamente. Foram detectadas várias falhas, e 
que o partido político não juntou documentação solicitado em 
diligências, conforme apontado no parecer técnico conclusivo fls. 48-
49. 
Com efeito, o partido político apresentou todas as peças que devem 
compor sua prestação de contas, conforme exige a RES. TSE 
21.841/04 em seu art. 14, I, mas os livros Diário e Razão não foram 
apresentados na forma legal, nem registrado em Cartório de Registro 
Civil. Foi apresentada a Declaração de Habilitação de 
Responsabilidade do profissional de contabilidade nas peças 
realizadas por este. O partido não declarou se possui ou não contas 
bancárias, conforme determina o art. 4º, da Res. TSE nº 
21.841/2004.  Assim, verifica-se que restaram não supridas as falhas 
apresentadas.  
Ao lume do exposto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução 
TSE nº 21.841/04, e considerando o parecer técnico conclusivo e a 
manifestação do Ministério Público Eleitoral, DECIDO PELA  
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas. 
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Notifique-se.  
São Gonçalo do Piauí-PI, 30 de novembro de 2012. 
Dr. Ulysses Gonçalves da S. Neto 
Juiz Eleitoral 
 

PROC. Nº 5-79/12 
 
Processo nº: 5-79/2012 
Município: Santo Antonio dos Milagres-PI 
Prestação de Contas Anual 
Partido/Município: PTB/Santo Antônio dos Milagres-PI – Exercicio 
2011 
 
SENTENÇA 
 
Vistos em correição, etc... 
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, do Município de Santo Antônio dos Milagres-PI.  
Na análise técnica realizada, concluiu-se que a prestação de contas 
foi apresentada tempestivamente, no entanto foram detectadas 
várias irregularidades.  
Expedida diligências necessária para complementação de 
informações. Havia ausência da relação contendo a composição do 
Diretório/Comissão com os agentes responsáveis pelo partido 
indicando seus nomes, CPF, endereço, cargo e periodo do mandato 
de cada membro e assinatura do presidente.  Ausente, também, 
estava a relação de contas bancárias, devendo o partido político 
informar se as possui ou não; Não havia os Termos de Doação de 
Serviços relacionados às despesas mínimas lançadas na prestação 
de contas. 
O partido político não juntou documentação suprindo as 
irregularidades apontadas na análise, apesar de diligenciado. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
desaprovação das contas, arguindo que as informações e 
documentação elencadas na Lei nº 9.504/1997 e na Res. TSE nº 
21.841/2004 não foram apresentadas. Ressaltou que, consoante a 
análise técnica, foram constatadas impropriedades, rrelevantes e 
que comprometem a confiabilidade das contas.   
Brevemente relatados, decido. 
Analisando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi 
apresentada tempestivamente. Foram detectadas várias falhas, e 
que o partido político não juntou documentação solicitado em 
diligências, conforme apontado no parecer técnico conclusivo fls. 51. 
Com efeito, o partido político apresentou todas as peças que devem 
compor sua prestação de contas, conforme exige a RES. TSE 
21.841/04 em seu art. 14, I, mas os livros Diário e Razão não foram 
apresentados na forma legal, nem registrado em Cartório de Registro 
Civil. Foi apresentada a Declaração de Habilitação de 
Responsabilidade do profissional de contabilidade nas peças 
realizadas por este. O partido não declarou se possui ou não contas 
bancárias, conforme determina o art. 4º, da Res. TSE nº 
21.841/2004. Além disso, por ser partido de pequeno porte, deveria 
lançar as despesas mínimas necessárias ao funcionamento do 
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mesmo e juntar os Termos de Doação de Serviços Voluntários para 
comprovar a veracidade dos lançamentos. Assim, verifica-se que 
restaram não supridas as falhas apresentadas.  
Ao lume do exposto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução 
TSE nº 21.841/04, e considerando o parecer técnico conclusivo e a 
manifestação do Ministério Público Eleitoral, DECIDO PELA  
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas. 
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Notifique-se.  
São Gonçalo do Piauí-PI, 30 de novembro de 2012. 
Dr. Ulysses Gonçalves da S. Neto 
Juiz Eleitoral 
  

78ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAL Nº 213/12 
EDITAL Nº 213/2012  
Processo n. 243-74.2012.6.18.0078 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE 
INVESTIGANTE: Millon Martins da Rocha 
INVESTIGADOS: José Anchieta Pereira dos Santos e Wanda 
Pereira Matos 
 
O Dr. ALMIR ABIB TAJRA FILHO , Juiz desta 78ª Zona Eleitoral, 
Antônio Almeida - PI, no uso de suas atribuições legais, etc.,  
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente aos eleitores e delegados de 
Partidos Políticos dos municípios de Antônio Almeida e Porto Alegre 
do Piauí, que nos autos do processo nº. 243-74.2012.6.18.0078 – 
Classe DP. Autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - 
AIJE, às fls. 108/110, foi proferida a Decisão Interlocutória, que fica 
fazendo parte integrante e inseparável do presente Edital.  
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa no 
futuro alegar ignorância, mandou o MM. Juiz Eleitoral publicar o 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixar no 
lugar de costume do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Antônio Almeida(PI), sede da 78ª Zona Eleitoral, aos 
30/11/2012. Eu,  Bernardo Pires de Sá – Chefe do Cartório Eleitoral 
desta 78ª ZE/PI, o digitei e subscrevi.  
 
Almir Abib Tajra Filho 
Juiz da 78ª Zona Eleitoral 
 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 243-74/12 
Processo n. 243-74.2012.6.18.0078 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE 
INVESTIGANTE: Millon Martins da Rocha 
INVESTIGADOS: José Anchieta Pereira dos Santos e Wanda 
Pereira Matos 
 
DECISÃO 
Vistos em Correição... 
Decisão interlocutória: 
Cuida-se a presente de INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, 
intentada através do representante da coligação “FAMÍLIAS UNIDAS 
PARA O PROGRESSO”, MILLON MARTINS DA ROCHA, qualificada 
como: Abuso do Poder Político, em face de JOSÉ ANCHIETA 
PEREIRA DOS SANTOS, candidato nas eleições de 2012, para o 
cargo de Prefeito Municipal, e WANDA PEREIRA MATOS, candidata 
ao cargo de Vice-Prefeito Municipal de Antônio Almeida, alegando 
em resumo o seguinte: 
“O atual Prefeito Municipal e candidato derrotado à reeleição em 
2012 realizou nomeações de servidores sem realização de concurso 

público ou teste seletivo simplificado no período de agosto de 2011 a 
janeiro de 2012, tendo o citado chefe do executivo municipal 
procedido com a exoração de tais servidores após o período 
eleitoral. 
Os documentos carreados aos autos, demonstram que o investigado 
José Anchieta Pereira dos Santos vem utilizando-se da máquina 
pública administrativa municipal, em seu favor. 
É Sabido que qualquer ato de admissão ou exoneração de 
servidores nos três meses que antecedem o pleito, até a posse dos 
eleitos, fere a legislação eleitoral (art. 73,V, da Lei 9.504/97)”. 
Ao pedido, juntou os documentos de fls. 02/105, dos autos. 
Relatados. 
Para a Investigação Judicial Eleitoral, basta que qualquer partido 
político, coligação, candidato ou MP, possa representar à Justiça 
Eleitoral, relate fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, 
pedindo abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, 
desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou 
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em 
benefício de candidato ou de partido político ( art. 22, caput da Lei 
Complementar nº 64/1990). 
Diante do exposto, considerando o que dos autos consta e 
atendendo ao requerimento da coligação, DEFIRO o pedido, para 
determinar liminarmente: 
a) Recebo a presente ação nos termos do disposto no art. 22 da lei 
Complementar nº 64/1990, para adotar as seguintes providências: 
sejam notificados os INVESTIGADOS e a Coligação do conteúdo da 
petição, entregando-lhe a segunda via, juntamente com as cópias 
dos documentos, afim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, ofereça 
ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se 
cabível; 
b) Oficie-se o Ministério Público Eleitoral da prática dos Investigados, 
para as devidas providências. 
Após, voltem-me conclusos. 
Antônio Almeida – PI, 30 de novembro de 2012. 
 
ALMIR ABIB TAJRA FILHO 
Juiz da 78ª Zona Eleitoral 
 

84ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 463-54 E OUTROS/12 
 
PROCESSO nº 463-54-34.2012.6.18.0084 
 

PROTOCOLO nº 69.390/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA – Nº 
15.555 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
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de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 76) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
83 a 84), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 86).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                     
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 
PROCESSO nº 513-80.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 73.510/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): ANTONIO WILSON SOARES DE SOUSA – Nº 
70.123 
  
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 

de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 60 a 61) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 92 a 93), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 95).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 493-89.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 72.265/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): JOÃO DA CRUZ CABRAL – Nº 54.444 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
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de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 122) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 125 a 126), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 128).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 512-95.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 73.509/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): CARLOS ALBERTO ROCHA – Nº 36.666 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 

de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 130 a 131) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 174 a 176), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 178).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 461-84-34.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 69.330/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): CLAUDETE DE SOUSA SANTOS FERREIRA – 
Nº 43.333 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
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Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 84 a 85) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 123 a 125), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 127).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 432-34.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 67.025/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): MARIA DO DESTERRO SOUSA OLIVEIRA 
RIBEIRO – Nº 14.123 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 90 a 91) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 100 a 101), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 103).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 503-36.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 73.120/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 

INTERESSADO(A): EDUARDO MARACAÍPE COSTA – Nº 15.222 
 
Vistos, etc...  
 
Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
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Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 92 a 93) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 101 a 102), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 104).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 445-33.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 68.403/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 

INTERESSADO(A): FERNANDO LUIS RIBEIRO DA COSTA – Nº 
12.222 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 52 a 53) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 61 a 62), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 64).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 
 

PROCESSO nº 452-25.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 68.843/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 

INTERESSADO(A): FRANCISCO FERREIRA DA SILVA – Nº 40.000 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
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Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 49 a 50) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 55 a 56), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 58).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 
 

PROCESSO nº 480-90.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 70.393/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 

INTERESSADO(A): JHONATAN SOARES MILANÊS – Nº 55.555 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 63) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
70 a 71), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. Nº 73), 
com ressalva.  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral assinalando ressalva que não impediu 
o exame das contas, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO COM RESSALVAS as contas 
do(a) candidato(a) supra referido(a), de conformidade com o art. 30, 
inciso II da Lei nº 9.504/97, c/c art. 51, iniciso II, da Resolução TSE 
nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 508-58.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 73.505/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): JOAQUIM JOSÉ ALVES DE SOUSA NETO – Nº 
28.000 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
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luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 64 a 65) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 97 a 99), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 101).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 464-39.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 69.455/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): JOAQUIM DE SOUSA NETO – Nº 28.900 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 

luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 82 a 83) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 88 a 89), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 91).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 444-48.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 68.383/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR – Nº 
12.000 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
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utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 87 a 88) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 97 a 98), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 100).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 443-63.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 68.307/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): JOSÉ WILSON PEREIRA DOS SANTOS – Nº 
12.444 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 

abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 89 a 90) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 100 a 101), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 103).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 428-94.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 66.829/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): LUIS SOARES VIANA – Nº 45.123 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
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abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 80 a 81) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 89 a 90), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 92).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 516-35.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 73.513/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): MARIA NETA DE SOUZA SANTOS NUNES – 
Nº 22 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 404) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 421 a 428), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 430).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 490-37.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 71.656/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 

INTERESSADO(A): SÍLVIO SOARES QUEIROZ COSTA – Nº 
65.555 
 
Vistos, etc...  
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Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 58) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
63 a 64), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 66).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 509-43.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 73.506/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 
INTERESSADO(A): SÔNIA GONÇALVES DE SOUSA – Nº 28.888 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 86 a 87) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 122 a 123), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 125).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 478-23.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 70.297/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI 

INTERESSADO(A): ANTONIO SOARES DE SOUSA – Nº 11.111 
 
Vistos, etc...  
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Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 80 a 81) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 87 a 88), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 90).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 487-82.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 70.796/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): ABELARDO ALVES DE NEIVA – Nº 40.000 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 59 a 60) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 65 a 66), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 68).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 468-76.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 69.691/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): AIRTON JOSÉ DA COSTA VELOSO – Nº 40 
 
Vistos, etc...  
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Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 197 a 198) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 247 a 249), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 255).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 434-04.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 67.189/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA – Nº 
40.123 
 
Vistos, etc...  

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 50 a 51) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 56 a 57), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 59).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 459-17.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 69.239/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): CLEIDE SOARES DA SILVA – Nº 11.111 
 
Vistos, etc...  
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Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 63 a 64) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 68 a 69), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 71).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 486-97.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 70.752/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): CLIDENOR LEAL SOARES – Nº 14.111 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 77) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
83 a 84), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 86).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                     

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 435-86.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 67.276/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): EDILSON DA SILVA SANTOS – Nº 55.555 
 
Vistos, etc...  
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Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 61 a 62) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 67 a 68), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 70).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 473-98.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 70.008/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): FRANCISCA BARBOSA DA COSTA VELOSO – 
Nº 14.777 
 
Vistos, etc...  

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 71) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
77 a 78), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 80).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 476-53.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 70.193/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): GONÇALO VIANA DA SILVA – Nº 14.444 
 
Vistos, etc...  
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Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 81 a 82) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 86 a 87), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 89).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 441-93.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 67.673/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): HILDEMAR VIANA DA SILVA – Nº 40.333 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 61 a 62) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 70 a 71), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 73).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                      

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
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PROCESSO nº 440-11.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 67.636/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): LUCILENE GOMES DA SILVA – Nº 40.888 
  
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 72 a 73) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 77 a 78), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 80).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 488-67.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 70.869/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): NALIANIO DE NEIVA SILVA – Nº 10.000 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 62 a 63) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 70 a 71), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 73).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                 

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
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PROCESSO nº 458-32.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 69.209/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): PAULO BARBOSA VELOSO – Nº 40.444 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 60 a 61) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 71 a 72), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 74).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                            Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 494-74.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 72.311/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): ROGÉRIO AMARAL VILANOVA – Nº 55.222 
 
 Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flªs. nº 61 a 62) 
conduzida pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter 
conclusivo (flªs. nº 65 a 66), que não restaram caracterizadas 
inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 70).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
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PROCESSO nº 517-20.2012.6.18.0084 
PROTOCOLO nº 73.514/2012 

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 
INTERESSADO(A): MANOEL GOMES VILANOVA – Nº 45.555 
 
 Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 61) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
70 a 71), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 73).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                       

                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
 

PROCESSO nº 462-69.2012.6.18.0084 

PROTOCOLO nº 69.353/2012 
ASSUNTO: ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR  CANDIDATOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 
DE 2012  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO – PI 

INTERESSADO(A): WILSON RIBEIRO DE SOUSA – Nº 14.555 
 
Vistos, etc...  
 

Trata-se da análise do relatório dos exames efetuados sobre a 
prestação de contas do(a) candidato(a) acima nominado(a), 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha referente às Eleições Municipais de 2012, à 
luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.504/1997, 
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
 

Submetida à apreciação, instruída com a documentação exigida na 
legislação, concluídos os procedimentos técnicos de exame para fins 
de verificação da regularidade ou eventual aplicação irregular de 
recursos, após a baixa dos autos em diligência (flª. nº 57) conduzida 
pelo Chefe de Cartório, este informou, em caráter conclusivo (flªs. nº 
62 a 63), que não restaram caracterizadas inconsistências. 
  

Com vistas dos autos, o digníssimo representante do Ministério 
Público Eleitoral junto a esta 84ª ZE – PI, Dr. Silas Sereno Lopes, 
opinou pela APROVAÇÃO das contas, em parecer final (flª. nº 65).  
 

É o relatório. 
 
Decido 
 

A partir da análise técnica realizada em relatório preliminar e do 
relatório final e conclusivo, bem como do parecer do representante 
do Ministério Público Eleitoral, verifica-se a regularidade das contas 
apresentadas, nos termos da Lei nº 9.504/97, regulamentada pela 
Resolução TSE nº 23.376/2012.  
 

Deixo claro que a assertiva de regularidade não exclui condenação 
posterior, em processo judicial próprio, por qualquer dos delitos 
previstos no Código Eleitoral ou na Lei Geral das eleições, visto que, 
por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, a 
documentação deverá ser conservada pelo(a) candidato(a). 
  

Isto posto e em harmonia com o parecer do Ministério Público 
Eleitoral desta 84ª ZE - PI, APROVO as contas do(a) candidato(a) 
supra referido(a), de conformidade com o art. 30, inciso I da Lei nº 
9.504/97, c/c art. 51, iniciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.  
 

Após as formalidades legais, arquivem-se. 
  

Angical do Piauí (PI), 03 de dezembro de 2012.  
                      
                         
                          Drª LUCICLEIDE PEREIRA BELO  
                           Juíza Eleitoral desta 84ª ZE – PI 
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85ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAIS NºS 189 A 212/12 

EDITAL Nº 189/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 132/2012 
 

Processo nº 153-45.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 153-
45.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
VALDEMIR PEREIRA– PT - do Município de Joaquim Pires/PI. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam 
alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, 
publicar o presente Edital, com respectivo anexo no Diário de Justiça 
Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar de costume, na 
sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta cidade de Joaquim 
Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 
2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia Araújo Santos), Chefe de 
Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – Joaquim Pires – Piauí , o 
digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 190/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 134/2012 

Processo nº 163-89.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 163-
89.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. JOSÉ 
FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO– PT - do Município de 
Joaquim Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 

Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 191/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 135/2012 

Processo nº 181-13.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 181-
13.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
GERALDO DE FARIAS SOUSA – PTB - do Município de Joaquim 
Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar 
de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 192/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 141/2012 

Processo nº 161-22.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 161-
22.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. LUÍZ 
CARLOS CELESTINO CABRAL– PPS - do Município de Murici dos 
portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
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do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 193/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 140/2012 
Processo nº 184-65.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº184-
65.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
RAIMUNDO NONATO DA COSTA– PSB - do Município de Murici 
dos portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 194/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 142/2012 

Processo nº 225-32.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 225-
32.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. JOÃO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA – PSB - do Município de Murici dos 
portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 

nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 195/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 138/2012 
Processo nº 152-60.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 152-
60.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
MARIANO PEREIRA DE SOUSA– PT - do Município de Joaquim 
Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar 
de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 

EDITAL Nº 196/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 137/2012 
Processo nº 154-30.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 154-
30.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. JOSÉ 
AUGUSTO DE SALES FONTENELES – PT - do Município de 
Joaquim Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 116 

 
 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 197/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 131/2012 

Processo nº 164-74.2012.6.18.0085  
 

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 164-
74.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. EDY 
DOS SANTOS FONTENELES– PT - do Município de Joaquim 
Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar 
de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 198/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 136/2012 

Processo nº 155-15.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 155-
15.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO – PT - do Município de 
Joaquim Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 

do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 199/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 145/2012 
Processo nº 158-67.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 158-
67.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
OSVALDO ARAÚJO NASCIMENTO– PTB - do Município de Murici 
dos portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 200/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 143/2012 

Processo nº 160-37.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 160-
37.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
DANIEL DE SOUSA– PPS - do Município de Murici dos portelas/PI. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não 
possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz 
Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar de 
costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
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cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 201/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 144/2012 
Processo nº 165-59.2012.6.18.0085  
 

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 165-
59.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO – PTB - do Município 
de Murici dos portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou o 
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com 
respectivo anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a 
devida afixação, no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. 
Dado e Passado nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, 
aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). 
Eu,__________(Flávia Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral 
substituta da 85.ª Zona – Joaquim Pires – Piauí , o digitei e 
subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 202/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 139/2012 
Processo nº 176-88.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 176-
88.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
ROBSON SENE DE BRITO – PTB - do Município de Joaquim 
Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no 

Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar 
de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 203/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 133/2012 
Processo nº 177-73.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 177-
73.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
CARLOS RODRIGUES PEREIRA– PMDB - do Município de Joaquim 
Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar 
de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 204/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 130/2012 
Processo nº 183-80.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 183-
80.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. JOÃO 
RODRIGUES DE LIMA – PSDB - do Município de Joaquim Pires/PI. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não 
possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz 
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Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar de 
costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 205/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 146/2012 

Processo nº 157-82.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 157-
82.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha da Sra. 
ISABEL CRISTINA PORTELA DE BRITO– PMDB - do Município de 
Murici dos portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 206/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 147/2012 
Processo nº 159-52.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 159-
52.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA– PTB - do Município de 
Murici dos Portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos 

e no futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 207/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 148/2012 
Processo nº 171-66.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 171-
66.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS ESCÓRCIO – PMDB - do 
Município de Murici dos portelas/PI. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente 
Edital, com respectivo anexo no Diário de Justiça Eletrônico do 
TRE/PI e a devida afixação, no lugar de costume, na sede do 
Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta cidade de Joaquim Pires, 
Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2012 
(30/11/2012). Eu,__________(Flávia Araújo Santos), Chefe de 
Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – Joaquim Pires – Piauí , o 
digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 208/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 149/2012 

Processo nº 185-50.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 185-
50.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
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ARNALDO DE SOUSA SANTOS– PSB - do Município de Murici dos 
portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 209/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 151/2012 

Processo nº 188-05.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 188-
05.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
THALES RAYNAN DA CUNHA SANTOS– PSB - do Município de 
Joaquim Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 210/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 150/2012 

Processo nº 162-07.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 162-
07.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 

presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES– PPS - do 
Município de Murici dos portelas/PI. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente 
Edital, com respectivo anexo no Diário de Justiça Eletrônico do 
TRE/PI e a devida afixação, no lugar de costume, na sede do 
Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta cidade de Joaquim Pires, 
Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2012 
(30/11/2012). Eu,__________(Flávia Araújo Santos), Chefe de 
Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – Joaquim Pires – Piauí , o 
digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 211/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 152/2012 

Processo nº 186-35.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
 
 
FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 186-
35.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha do Sr. 
LUCIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO– PSB - do Município de 
Murici dos portelas/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo 
anexo no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, 
no lugar de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado 
nesta cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias 
do mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 
 

EDITAL Nº 212/2012 (COM PRAZO DE TRÊS DIAS) 
 

Publicação de Sentença: 153/2012 

Processo nº 187-20.2012.6.18.0085 
  

O Exmo. Sr. Dr. Stefan Oliveira Ladislau, MMº Juiz Eleitoral da 85ª 
Zona de Joaquim Pires/PI, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei, etc.  
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FAZ SABER a quantos interessar possa e virem o presente edital ou 
dele tiverem  conhecimento, em especial ao Ministério Público 
Eleitoral e aos Partidos Políticos que, nos autos do processo nº 187-
20.2012.6.18.0085, foi prolatada sentença, anexa, que integra o 
presente Edital, da Prestação de Contas de Campanha da Srª. 
REGINA MARIA RAMOS DA SILVA– PT - do Município de Joaquim 
Pires/PI. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Eleitoral, publicar o presente Edital, com respectivo anexo no 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a devida afixação, no lugar 
de costume, na sede do Cartório Eleitoral. Dado e Passado nesta 
cidade de Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 30 (trinta) dias do 
mês de novembro de 2012 (30/11/2012). Eu,__________(Flávia 
Araújo Santos), Chefe de Cartório Eleitoral substituta da 85.ª Zona – 
Joaquim Pires – Piauí , o digitei e subscrevi.  
 
_____________________________________ 
STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 

Juiz Eleitoral - 85ª Zona 
Joaquim Pires/PI 
 

Sentenças 

PROC. Nº 183-80 E OUTROS/12 
Processo  nº 183-80.2012.6.18.0085 
Controle interno: 183/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: JOÃO RODRIGUES DE LIMA 
Partido/Coligação: PSDB 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 130/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. JOÃO RODRIGUES DE LIMA - PSDB do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. JOÃO 
RODRIGUES DE LIMA - PSDB do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. JOÃO RODRIGUES DE LIMA - PSDB do Município de 
Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 

Processo  nº 164-74.2012.6.18.0085 
Controle interno: 164/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: EDY DOS SANTOS FONTENELES 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 131/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. EDY DOS SANTOS FONTENELES - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. EDY DOS 
SANTOS FONTENELES - PT do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. EDY DOS SANTOS FONTENELES - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 153-45.2012.6.18.0085 
Controle interno: 153/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato(a): VALDEMIR PEREIRA 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 132/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. VALDEMIR PEREIRA - PT - do Município de Joaquim Pires/PI 
referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr.   VALDEMIR 
PEREIRA - PT -  do Município de Joaquim Pires/PI apresentou, 
dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução TSE nº 
23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as peças e 
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demais documentos necessários para a regular aprovação das 
contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. VALDEMIR PEREIRA - PT -  do Município de Joaquim 
Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à Campanha 
Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitora 
 
Processo  nº 177-73.2012.6.18.0085 
Controle interno: 177/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: CARLOS RODRIGUES PEREIRA 
Partido/Coligação: PMDB 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 133/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. CARLOS RODRIGUES PERIRA - PMDB do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. CARLOS 
RODRIGUES PEREIRA - PMDB do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. CARLOS RODRIGUES PEREIRA - PMDB do Município de 
Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 163-89.2012.6.18.0085 
Controle interno: 163/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 

SENTENÇA Nº 134/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO - PT do 
Município de Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. JOSÉ 
FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 
38 da Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 
9.504/97, todas as peças e demais documentos necessários para a 
regular aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO - PT do 
Município de Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  
referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
 
Processo  nº 181-13.2012.6.18.0085 
Controle interno: 181/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: GERALDO DE FARIAS SOUSA 
Partido/Coligação: PTB 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 135/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. GERALDO DE FARIAS SOUSA - PTB do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. GERALDO 
DE FARIAS SOUSA - PTB do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. GERALDO DE FARIAS SOUSA - PTB do Município de 
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Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 155-15.2012.6.18.0085 
Controle interno: 155/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 136/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. FRANCISCO 
DAS CHAGAS CARDOSO - PT do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO - PT do Município 
de Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente 
à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
Processo  nº 154-30.2012.6.18.0085 
Controle interno: 154/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato:  JOSÉ AUGUSTO DE SALES FONTENELES 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 137/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. JOSÉ AUGUSTO DE SALES FONTENELES - PT do 
Município de Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 

A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. JOSÉ 
AUGUSTO DE SALES FONTENELES - PT do Município de Joaquim 
Pires/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. JOSÉ AUGUSTO DE SALES FONTENELES - PT do 
Município de Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  
referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
Processo  nº 152-60.2012.6.18.0085 
Controle interno: 152/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: MARIANO PEREIRA DE SOUSA 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 138/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. MARIANO PEREIRA DE SOUSA - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. MARIANO 
PEREIRA DE SOUSA - PT do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. MARIANO PEREIRA DE SOUSA - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
____________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 



Ano III, Número 277 Teresina, quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Página 123 

 
 

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br 

Processo  nº 176-88.2012.6.18.0085 
Controle interno: 176/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: ROBSON SENE DE BRITO 
Partido/Coligação: PTB 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 139/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. ROBSON SENE DE BRITO - PTB do Município de Joaquim 
Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. ROBSON 
SENE DE BRITO - PTB do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. ROBSON SENE DE BRITO - PTB do Município de Joaquim 
Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à Campanha 
Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 184-65.2012.6.18.0085 
Controle interno: 184/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: RAIMUNDO NONATO DA COSTA 
Partido/Coligação: PSB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 140/2012  
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. RAIMUNDO NONATO DA COSTA - PSB do Município de 
Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. RAIMUNDO 
NONATO DA COSTA - PSB do Município de Murici dos Portelas/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 

peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DA COSTA - PSB do Município de 
Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente 
à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 161-22.2012.6.18.0085 
Controle interno: 161/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: LUIZ CARLOS CELESTINO CABRAL 
Partido/Coligação: PPS 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 141/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. LUIZ CARLOS CELESTINO CABRAL - PPS do Município de 
Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. LUIZ 
CARLOS CELESTINO CABRAL - PPS do Município de Murici dos 
Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. LUIZ CARLOS CELESTINO CABRAL - PPS do Município de 
Murici dos Portelas/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  
referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
Processo  nº 225-32.2012.6.18.0085 
Controle interno: 225/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Partido/Coligação: PSB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
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SENTENÇA Nº 142/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PSB do Município de 
Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. JOÃO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA - PSB do Município de Murici dos 
Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo do Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PSB do Município de 
Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente 
à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
 
Processo  nº 160-37.2012.6.18.0085 
Controle interno: 160/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: DANIEL DE SOUSA 
Partido/Coligação: PPS 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 143/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. DANIEL DE SOUSA - PPS do Município de Murici dos 
Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. DANIEL DE 
SOUSA - PPS do Município de Murici dos Portelas/PI apresentou, 
dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução TSE nº 
23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as peças e 
demais documentos necessários para a regular aprovação das 
contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. DANIEL DE SOUSA - PPS do Município de Murici dos 

Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
Processo  nº 165-59.2012.6.18.0085 
Controle interno: 165/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO 
Partido/Coligação: PTB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 144/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO - PTB do 
Município de Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. ENEAS 
ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO - PTB do Município de Murici 
dos Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 
38 da Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 
9.504/97, todas as peças e demais documentos necessários para a 
regular aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO - PTB do 
Município de Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona 
Eleitoral,  referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 158-67.2012.6.18.0085 
Controle interno: 158/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: OSVALDO ARAÚJO NASCIMENTO 
Partido/Coligação: PTB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 145/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. OSVALDO ARAÚJO NASCIMENTO - PTB do Município de 
Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
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O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. OSVALDO 
ARAÚJO NASCIMENTO - PTB do Município de Murici dos 
Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. OSVALDO ARAÚJO NASCIMENTO - PTB do Município de 
Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente 
à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
_________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
Processo  nº 157-82.2012.6.18.0085 
Controle interno: 157/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidata: ISABEL CRISTINA PORTELA DE BRITO 
Partido/Coligação: PMDB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 146/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
da Sra. ISABEL CRISTINA PORTELA DE BRITO - PMDB do 
Município de Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que a Sra. ISABEL 
CRISTINA PORTELA DE BRITO - PMDB do Município de Murici dos 
Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pela Sra. ISABEL CRISTINA PORTELA DE BRITO - PMDB do 
Município de Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona 
Eleitoral,  referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 

Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 159-52.2012.6.18.0085 
Controle interno: 159/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidata: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA 
Partido/Coligação: PTB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 147/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA - PTB do 
Município de Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. RAIMUNDO 
NONATO DE SOUSA PEREIRA - PTB do Município de Murici dos 
Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA - PTB do 
Município de Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona 
Eleitoral,  referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 171-66.2012.6.18.0085 
Controle interno: 171/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS ESCÓRCIO 
Partido/Coligação: PMDB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 148/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS ESCÓRCIO - PMDB 
do Município de Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
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Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. FRANCISCO 
RAIMUNDO DOS SANTOS ESCÓRCIO - PMDB do Município de 
Murici dos Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo 
Art. 38 da Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 
9.504/97, todas as peças e demais documentos necessários para a 
regular aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS ESCÓRCIO - 
PMDB do Município de Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª 
Zona Eleitoral,  referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
__________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo  nº 185-50.2012.6.18.0085 
Controle interno: 185/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: ARNALDO DE SOUSA SANTOS 
Partido/Coligação: PSB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 149/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. ARNALDO DE SOUSA SANTOS - PSB do Município de Murici 
dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. ARNALDO 
DE SOUSA SANTOS - PSB do Município de Murici dos Portelas/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. ARNALDO DE SOUSA SANTOS - PSB do Município de 
Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente 
à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
__________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
 

Processo  nº 162-07.2012.6.18.0085 
Controle interno: 162/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES 
Partido/Coligação: PPS 
Município: Murici dos Portelas/PI 
 
SENTENÇA Nº 150/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES - PPS do 
Município de Murici dos Portelas/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. RICARDO 
DO NASCIMENTO MARTINS SALES - PPS do Município de Murici 
dos Portelas/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 
38 da Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 
9.504/97, todas as peças e demais documentos necessários para a 
regular aprovação das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES - PPS do 
Município de Murici dos Portelas/PI  vinculado a esta 85ª Zona 
Eleitoral,  referente à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
Processo  nº 188-05.2012.6.18.0085 
Controle interno: 188/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidato: THALES RAYNAN DA CUNHA SANTOS 
Partido/Coligação: PSB 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 151/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
do Sr. THALES RAYNAN DA CUNHA SANTOS - PSB do Município 
de Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
O candidato apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sr. THALES 
RAYNAN DA CUNHA SANTOS - PSB do Município de Joaquim 
Pires/PI apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da 
Resolução TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, 
todas as peças e demais documentos necessários para a regular 
aprovação das contas. 
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Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pelo Sr. THALES RAYNAN DA CUNHA SANTOS - PSB do Município 
de Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente 
à Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
__________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
 
 
Processo nº 186-35.2012.6.18.0085 
Controle interno: 186/2012                                                      
Prestação de Contas de Campanha 
Candidato: LUCIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO 
Partido/Coligação: PSB 
Município: Murici dos Portelas/PI 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
SENTENÇA Nº 152/2012 
 
Vistos etc... 
 
Trata-se da Prestação de Contas relativa à Campanha Eleitoral do 
Pleito de 2012, do candidato acima nominado, no município de 
Murici dos Portelas, Estado do Piauí. 
 
Da análise técnica, após realizadas as diligências necessárias à 
complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos 
e/ou ao saneamento de falhas, concluiu-se que na presente 
prestação de contas foram detectados recursos próprios estimáveis 
em dinheiro originários do candidato e informados como integrantes 
do seu patrimônio em período anterior à sua candidatura, situação 
que não foi comprovada pelo candidato, contrariando o que 
estabelece o art. 23 da Resolução TSE 23.376/2012, bem como que 
os documentos dos veículos motocicleta honda 150cc titan ano e 
modelo 2006, cor prata, placa LWM-3135 e motocicleta honda 150cc 
titan ano e modelo 2001, cor prata, placa LWA-5809, anexos aos 
autos, não estavam em nome do cedente, o sr. Lucimar Rodrigues 
do Nascimento, como demonstrado nos Termos de Cessão nº 
001/2012 e 002/2012 respectivamente. 
 
Opinando o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela 
desaprovação das contas em exame e aplicação de multa conforme 
art. 18, §2ª da lei nº 9.504/97. 
 
Brevemente relatados, DECIDO. 
 
De acordo com os documentos acostados nestes autos, o candidato 
interessado prestou contas, referente às Eleições de 2012, 
regularmente, nos termos da Lei Eleitoral (9.504/97) e Resolução 
TSE 23.376/2012 com falhas que comprometem a regularidade das 
contas.  
 
Analisando as contas apresentadas percebe-se que o  candidato se 
omitiu em informar no registro de candidatura a posse de duas 
motocicletas as quais foram utilizadas na sua campanha eleitoral. 
 
A lei nº 9504/97 em seu art. 11, § 1º, IV, estabelece que é dever do 
candidato declarar os bens de sua propriedade ou sua posse, 
quando do seu pedido de registro de candidatura. 
 
As despesas de campanha eleitoral serão realizadas sob a 
responsabilidade do candidato. 
 

Conforme a Lei 9.504/97, art. 18 no pedido de registro de seus 
candidatos, os partidos e coligações comunicarão aos respectivos 
Tribunais Eleitorais os valores máximos de gastos que farão por 
cargo eletivo em cada eleição a que concorrerem, observados os 
limites estabelecidos, nos termos do art. 17-A desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.300, de 2006) 
 
§ 2º Gastar recursos além dos valores declarados nos termos deste 
artigo sujeita o responsável ao pagamento de multa no valor de cinco 
a dez vezes a quantia em excesso. 
 
Vê-se que não houve o cumprimento à norma legal, mas que não há 
de se falar em multa já que o art. 18 § 2º fala em gastos realizados 
além dos valores declarados no respectivo registro de candidatura o 
que não ocorreu no presente caso. 
 
Diante do exposto, acolho parcialmente o parecer do membro do 
Ministério Público Eleitoral e JULGO DESAPROVADA a prestação 
de contas apresentada pelo candidato eleito ao cargo de vereador de 
Murici dos Portelas/PI, Sr. LUCIMAR RODRIGUES DO 
NASCIMENTO - PSB, com fundamento no art. 11, § 1º, IV e 17 
ambos da lei nº 9504/97, deixando de aplicar a multa do art.18, § 2º 
da lei nº 9504/97 por não se aplicar ao caso em tela. 
 
 
Publique-se e Registre-se. 
 
Cumpra-se. 
 
   
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012 
 
_____________________________________ 
Dr. STEFAN OLIVEIRA LADISLAU 
Juiz Eleitoral da 85ª ZE-PI 
 
 
Processo  nº 187-20.2012.6.18.0085 
Controle interno: 187/2012 
Prestação de Contas de Campanha  
Candidata: REGINA MARIA RAMOS DA SILVA 
Partido/Coligação: PT 
Município: Joaquim Pires/PI 
 
SENTENÇA Nº 153/2012 
 
Vistos, etc 
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Campanha 
da Sra. REGINA MARIA RAMOS DA SILVA - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI referente à Eleição de 2012. 
A candidata apresentou tempestivamente contas perante o Cartório 
Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral em cumprimento ao Art. 38 da  
Resolução TSE nº 23.376/2012 e do Art. 29, III da lei nº 9.504/97. 
A Chefe de Cartório, após proceder aos devidos exames, apresentou  
relatório conclusivo.   
O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, opinou 
pela aprovação das contas apresentadas. 
Vieram os autos conclusos, passo à decisão.  
Compulsando os presentes autos, verifica-se que a Sra. REGINA 
MARIA RAMOS DA SILVA - PT do Município de Joaquim Pires/PI 
apresentou, dentro do prazo estabelecido pelo Art. 38 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 e pelo Art. 29,III da Lei nº 9.504/97, todas as 
peças e demais documentos necessários para a regular aprovação 
das contas. 
Diante do exposto, conforme o relatório conclusivo da Chefe de 
Cartório e o parecer Digno Membro  do Ministério Público Eleitoral 
perante este Juízo Eleitoral e no mais do que nos autos constam, 
JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, decidindo pela APROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas 
pela Sra. REGINA MARIA RAMOS DA SILVA - PT do Município de 
Joaquim Pires/PI,  vinculado a esta 85ª Zona Eleitoral,  referente à 
Campanha Eleitoral de 2012. 
Publique-se.  Registre-se  e  Cumpra-se. 
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Com o trânsito em julgado,  arquivem-se com as devidas cautelas 
legais. 
 
Joaquim Pires/PI, 30 de novembro de 2012. 
 
___________________________________ 
Dr. Stefan Oliveira Ladislau 
Juiz Eleitoral – 85ª Zona Eleitoral 
  

89ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

PROC. Nº 158-55/12 
 
Processo n.º158-55.2012.6.18.0089- Cancelamento de Inscrição 
Eleitoral 
 
 
Sentença 
 
 
Trata-se de procedimento administrativo instaurado ex ofício para 
cancelamento de inscrição eleitoral  em razão do falecimento de 
eleitores, como informado  pelo  Cartório de Registros de Ipiranga do 
Piauí-PI. 
 
Publicou-se Edital nº49/2012 com prazo de dez dias para ciência dos 
interessados ( fls.10/11). 
Não houve manifestação a respeito da publicação dos óbitos, 
conforme Certidão de fls.12. 
Em sua manifestação de fls.14/15 o MPE opinou pelo cancelamento 
das inscrições eleitorais. 
Vieram-me os autos conclusos. 
Passo a decidir. 
 
O falecimento de eleitor é uma das causas elencadas pelo Código 
Eleitoral para o cancelamento eleitoral. 
Observado o devido processo legal previsto na norma eleitoral, não 
ocorreu manifestação em sentido contrário ao cancelamento dos 
seguintes eleitores: Maria Iraneide Fontes Batista (20797121554), 
falecido em 24/09/2012, filha de Paulo Salustiano Batista e Maria do 
Socorro Fontes Batista; José Ribamar Ribeiro de Moura 
(8953511511), falecido em 30/09/2012, filho de Manoel Guedes de 
Moura e Honorinda Ribeiro de Moura; Damião Manoel da Silva 
(41430350728), falecido em 03/10/2012, filho de Manoel Joaquim da 
Silva e Otília Pereira da Silva; Teresinha Mendes Gonçalves 
(5533301597), falecida em 09/10/2012, filha de Otacílio Pereira 
Gonçalves e Rita Mendes Gonçalves; Tony Jairon Soares Valentim 
(35088891538), falecido em 21/10/2012, filho de Antônio de Oliveira 
Valentim e Maria de Fátima Soares. 
 
A comunicação dos óbitos dos cidadãos informada pela oficiala de 
registros, bem como a falta de oposição por qualquer interessado 
não permitem uma solução diferente do cancelamento eleitoral das 
inscrições dos eleitores citados acima. 
 
Ante o exposto, determino o cancelamento dos seguintes eleitores: 
Maria Iraneide Fontes Batista (20797121554), falecido em 
24/09/2012, filha de Paulo Salustiano Batista e Maria do Socorro 
Fontes Batista; José Ribamar Ribeiro de Moura (8953511511), 
falecido em 30/09/2012, filho de Manoel Guedes de Moura e 
Honorinda Ribeiro de Moura; Damião Manoel da Silva 
(41430350728), falecido em 03/10/2012, filho de Manoel Joaquim da 
Silva e Otília Pereira da Silva; Teresinha Mendes Gonçalves 
(5533301597), falecida em 09/10/2012, filha de Otacílio Pereira 
Gonçalves e Rita Mendes Gonçalves; Tony Jairon Soares Valentim 
(35088891538), falecido em 21/10/2012, filho de Antônio de Oliveira 
Valentim e Maria de Fátima Soares. 
 

Determino que o Cartório Eleitoral adote as providências previstas no 
art.78 da Lei nº4.737/1965. 
P.R.I. 
Cumpra-se. 
Ipiranga do Piauí (PI), 04 de dezembro de 2012. 
 
Ronaldo Paiva Nunes Marreiros 
Juiz Eleitoral da 89ª ZE-PI 
  
 

OUTROS 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
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ANEXOS 
 
PROCESSO Nº 217-62.2012.6.18.0018 – Jan/2007 a Dez/2011 – Novo Oriente/PI 
 
RELAÇÃO DOS ELEITORES FALECIDOS PARA CANCELAMENTO DE SUAS INSCRIÇÕES ELEITORAIS:  
 
NOME                                               NASCIMENTO                  ÓBITO               TITULO 
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DANTAS 09/12/1978 14/02/2007 024577901511 
MARIA DO Ó VITAL DE MATOS  17/09/1929 18/04/2007 001075181570 
SERAFIM DE MIRANDA GOMES KLEBER 12/10/1945 14/06/2007 015763521589  
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS  30/09/1930 14/06/2007 009493211520 
MARIA ROMANA LIMA PERIRA  05/09/1931 01/12/2007 005357781503 
MARIA DA CONCEIÇÃO MOTA  01/06/1952 18/12/2007 020724591546 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA  19/02/1962 10/01/2008 024574821511 
VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA 15/04/1963 03/01/2008 006096981503 
ALFREDO JOSE DE BRITO  15/04/1932 12/01/2008 009494721538 
JOSE VIEIRA GOMES  22/08/1928 28/01/2008 007095851562 
IRISVALDO DE MOURA CARVALHO 22/08/1971 18/03/2008 028719361503 
MARIA LUZIA  DA SILVA  25/09/1937 03/07/2008 001075271562 
MARIA FERREIRA DOS SANTOS  09/12/1927 31/07/2008 004162661589 
FRANCISCA MARIA NONATA  21/06/1958 19/11/2008 007835571546 
LUIZ MENESES DE MOURA  24/08/1937 12/02/2009 028725961546  
ISABEL JARDILINA SOARES  23/10/1945 19/02/2009 001057631546 
BRAZ JOSE DA SILVA  29/09/1939 18/03/2009 006201451589 
JOSE RUFINO DIAS  21/10/1928 28/03/2009 000305351597 
ODONIAS PEREIRA DE CARVALHO 11/05/1923 04/06/2009 006880961570 
SENHORINHA MARIA GONÇALVES  10/01/1919 13/06/2009 006032981520 
JOÃO BATISTA DE SOUSA  24/06/1923 10/08/2009 015033161538 
TERESINHA DE JESUS MOURA PEREIRA 07/02/1956 01/09/2009 001176211589 
JOSE FERREIRA DA SILVA  12/11/1941 28/09/2009 001570301570 
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS 14/07/1938 08/11/2009 007105541511 
CATARINO RODRIGUES DE SOUSA 15/06/1927 13/10/2009 009504311511 
LUIZ JOSE CAETANO  19/09/1923 22/11/2009 001176171503 
VICENTE ELIAS DOS SANTOS  08/10/1946 20/12/2009 005200291562 
MARIA RAIMUNDA DA SILVA  28/04/1938 29/12/2009 009500281562 
LUIZ VENANCIO DE SOUSA  15/08/1927 21/02/2010 001057461546 
CANDIDA MARIA DA CONCEIÇÃO  18/04/1924 03/03/2010 015753411570 
LUIZ MIGUEL DE SALES  10/10/1940 30/04/2010 001573171597 
MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO 07/10/1934 02/05/2010 001003511589 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA  05/01/1942 22/05/2010 009504211546 
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA 23/03/1934 27/05/2010 009493931503 
RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 29/12/1922 29/05/2010 009494441589 
APRIGIO FRANCISCO DE MOURA 24/09/1933 25/06/2010 006033001589 
RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO 15/11/1943 29/06/2010 001572031520 
PEDRO ELESBÃO DA COSTA  09/11/1929 16/08/2007 015034481589 
JOÃO ALVES DA SILVA  28/06/1949 09/05/2010 022675961554 
MARTINHO AVELINO DOS SANTOS 24/02/1918 30/08/2010 009504151503 
HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO  18/08/1951 26/09/2010 009504541503 
ANA BARBOSA DE SOUSA  15/11/1931 03/10/2010 001176331511 
ROSA DA COSTA VELOSO  22/08/1922 30/09/2010 006854881554 
EDSON SANTANA DE MIRANDA  17/10/1970 13/11/2010 018110431562 
MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA 04/06/1944 31/10/2010 009500011546 
ANTONIO MARIANO DA SILVA FILHO 12/08/1932 04/12/2010 001075621546 
ANTONIO SOARES DE CARVALHO 15/01/1947 10/12/2010 006855041503 
ANTONINA MARIA DE JESUS   05/12/1932 23/12/2010 001075631520 
FRANCISCO JOSE DE SOUSA  08/07/1949 17/01/2011 030935941562 
ANTONIO BARBOSA DO REGO  15/03/1922 24/01/2011 005201131562 
ANTONIO DA SILVA VIEIRA   01/09/1957 25/01/2011 009495631503 
JARDILINA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES 20/10/1941 30/01/2011 028722381589 
MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEIÇÃO 02/04/1951 09/02/2011 015763371546 
LINDOLFO ESTEVÃO PEREIRA  08/02/1928 02/03/2011 031669101570 
LUIS SOARES DE CARVALHO  05/05/1956 05/03/2011 006097031503 
MARIA PEREIRA DA SILVA  26/04/1943 10/04/2011 006880861503 
RITA BORGES LEAL  27/07/1941 05/04/2011 005933061546 
RAIMUNDO EGIDIO DE SANTANA  26/01/1947 22/04/2011 009504381597 
JOSINA FRANCISCA DE OLIVEIRA 02/01/1927 07/05/2011 000305791503  
GABRIEL MORAES DA SILVA  14/03/1923 10/05/2011 004168121570 
ASSUERO ALVES DA SILVA  15/06/1926 23/05/2011 005201041570 
MARIA CLEMENTE DA COSTA  09/09/1949 07/05/2011 001057831597 
LUCIMÁRIA DA SILVA  DANTAS  19/04/1986 12/05/2011 032437141554 
FRANCISCA MARIA LOPES  14/05/1962 28/05/2011 006839991511 
IRACEMA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 15/01/1952 28/06/2011 009500731511 
JOÃO GOMES DA SILVA  20/04/1929 23/06/2011 006199771511 
KAIO CÉSAR LOPES MARTINS  02/12/1989 19/07/2011 361238410108 
DOMINGOS MADEIRA NETO  01/05/1966 24/07/2011 010216791503 
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JOSEFA RIBEIRO DA SILVA  20/08/1925 30/07/2011 005932901546 
FRANCISCO FERREIRA LIMA  09/07/1985 24/08/2011 031669831520 
VICENTE SOARES FILHO  27/03/1944 23/10/2011 022677471503 
AUGUSTO ANTONIO DA SILVA  03/09/1933 23/10/2011 001571941503 
MANOEL CÍCERO PAIXÃO  18/04/1930 05/11/2011 009495251589 
MARIA DA CRUZ LOPES MARTINS 16/02/1988 02/11/2011 035814691511 
MARIA GENI DA CONCEIÇÃO SANTOS 20/06/1952 29/11/2011 007947991520 
JOÃO MORAES DA SILVA  17/02/1946 03/12/2011 004168161503 
FIRMINA DO NASCIMENTO SOARES 04/01/1927 16/12/2011 005933451554  
 
 
 
PROCESSO Nº 216-77.2012.6.18.0018 – FEV/2010 e DEZ/2010 – Valença do Piauí/PI 
 
RELAÇÃO DOS ELEITORES FALECIDOS PARA CANCELAMENTO DE SUAS INSCRIÇÕES ELEITORAIS:  
 
 
NOME                                               NASCIMENTO      ÓBITO       TITULO 
ABDON MARTINS NUNES  08/09/1930 12/02/2010 000894661546 
CINEAS FERREIRA DO VALE  04/05/1941 31/03/2010 009485271597 
ISRAEL LUIS DE MOURA  10/05/1920 26/04/2010 000823281570 
ALZIRA MACIEL DE SOUZA  20/03/1919 24/03/2010 015762001597 
JOÃO RAIMUNDO DA SILVA  25/10/1935 10/05/2010 009462121503 
MANOEL BARBOSA DE SOUSA  29/12/1929 29/05/2010 006727301511 
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA  12/10/1966 27/05/2010 030941211503 
FRANCISCA OLIVEIRA FERREIRA 18/12/1948 04/06/2010 030933911597  
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO  22/05/1947 10/06/2010 009479041503 
TEODORO JOSE DE SOUSA  09/11/1925 14/06/2010 004165211570 
MARIA INEZ OLIMPIA DE OLIVEIRA SANTOS 04/12/1944 25/07/2010 009464831520 
MARILZA FLORENCIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 31/10/1969 04/08/2010 021900391562 
LUISA COSTA DO NASCIMENTO  13/08/1927 27/08/2010 005356011562 
ANGELA ANA FERREIRA  15/08/1944 01/09/2010 000894281511 
TERESINHA MARIA DE JESUS  04/08/1940 06/09/2010 018104071503 
MARIA DAS DORES DA SILVA  14/09/1952 04/09/2010 004638591503 
ODONIAS MONTEIRO DA SILVA  02/01/1946 04/10/2010 004639001562 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 19/12/1967 26/10/2010 015585711597 
ABDIAS PEREIRA DA SILVA  24/06/1922 15/11/2010 005930211597 
VICENTE PAULO DE MATOS  21/01/1948 15/11/2010 005010871503 
FRANCISCO MANOEL DA SILVA  05/12/1940 28/11/2010 009462131597 
MARIA GENI DOS REIS SILVA  05/04/1938 29/11/2010 004638311503 
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA  14/09/1939 19/11/2010 020026261597 
FRANCISCO ANTONIO TENORIO SILVA 04/06/1966 10/12/2010 005353581503 
JAMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/02/1989 18/08/2009 036472971520  
PEDRO WILLIAMS DE SOUSA NASCIMENTO 29/06/1985 30/08/2009 031860931511 
BALBINO DA SILVA SOARES  04/12/1984 17/03/2010 031669501562 
JOAQUIM CANTIL DAS NEVES  03/09/1929 17/05/2010 006881251546 
 
 
  
 
 
Justiça Eleitoral - 24ª Zona/PI 
ELO - Cadastro Eleitoral 
Relação de Títulos Impressos para Afixação 
Origem: ZE 24 Zona: 024 Municipio: 11096 - JOSÉ DE FREITAS 
Data de Processamento: 15/11/2012 a 03/12/2012 
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote 
ANGELA MARIA XAVIER LIMA 042046911520 ALISTAMENTO 1350 3 29/11/2012 0011/2012 
ANTONIA DA COSTA SOUSA 020396231562 TRANSFERÊNCIA 1198 101 21/11/2012 0011/2012 
ANTONIA ELIENE DE ARAUJO SILVA 009619661562 REVISÃO 1066 15 26/11/2012 0011/2012 
ANTONIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA 025536221520 TRANSFERÊNCIA 1120 78 29/11/2012 0011/2012 
ANTONIO CARLOS SAMPAIO DOS SANTOS 022114841503 REVISÃO 1180 53 30/11/2012 0011/2012 
ANTONIO MENDES DOS SANTOS 023520851503 TRANSFERÊNCIA 1481 81 26/11/2012 0011/2012 
ANTONIO PINHEIRO SANTOS 007406941503 REVISÃO 1376 21 28/11/2012 0011/2012 
CLEANE DA SILVA SANTOS 042046921503 ALISTAMENTO 1120 27 30/11/2012 0011/2012 
CRISTIANE DA SILVA LIMA 033535501570 REVISÃO 1180 49 29/11/2012 0011/2012 
EDUARDO THAINAN DO NASCIMENTO SOUSA 042046861562 ALISTAMENTO 1180 53 22/11/2012 0011/2012 
EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 032325891546 SEGUNDA VIA 1147 42 26/11/2012 0011/2012 
ELANE MARIA DE SOUSA ALVES 035430131538 REVISÃO 1309 64 21/11/2012 0011/2012 
ELIELSON ELIAS SOUSA DA SILVA 040409531589 REVISÃO 1384 96 22/11/2012 0011/2012 
ELTON DA SILVA RODRIGUES 042046871546 ALISTAMENTO 1287 107 26/11/2012 0011/2012 
ENILDA DA SILVA CASTRO 032324651503 REVISÃO 1147 44 20/11/2012 0011/2012 
FRANCILENE MARIA DE SOUSA ALVES 020219241554 REVISÃO 1325 63 21/11/2012 0011/2012 
FRANCISCA LAUANA ALVES DA COSTA 042046821538 ALISTAMENTO 1163 105 20/11/2012 0011/2012 
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FRANCISCA SOBRAL DA SILVA 042046931597 ALISTAMENTO 1180 53 30/11/2012 0011/2012 
FRANCISCO JUNIOR BARBOSA DE SOUSA 041631491589 SEGUNDA VIA 1287 107 26/11/2012 0011/2012 
FRANCISCO SARAIVA DE ARAUJO 034553701538 REVISÃO 1082 17 21/11/2012 0011/2012 
FRANCISCO TIAGO CAMPOS DE AGUIAR 042044321546 REVISÃO 1473 88 22/11/2012 0011/2012 
GEOVANE DA ROCHA SOUSA 042046811554 ALISTAMENTO 1120 27 20/11/2012 0011/2012 
GETULIO CUNHA LOPES 019059661538 REVISÃO 1341 100 21/11/2012 0011/2012 
GLEYTON ALVES DE ANDRADE 029620091503 TRANSFERÊNCIA 1120 27 28/11/2012 0011/2012 
HILDA MACHADO DA SILVA ARAUJO 004589001597 REVISÃO 1112 24 27/11/2012 0011/2012 
IVONETE MATIAS DA SILVA ARAÚJO 005578991503 REVISÃO 1317 62 30/11/2012 0011/2012 
JOAO EVANGELISTA DA COSTA ARAUJO FILHO 007120101597 REVISÃO 1317 62 30/11/2012 0011/2012 
JOAQUIM ALVES PEREIRA FILHO 036874991503 SEGUNDA VIA 1511 97 29/11/2012 0011/2012 
JOELMA NUNES CAVALCANTE 036875291554 REVISÃO 1120 78 28/11/2012 0011/2012 
JOSE DE JESUS MARTINHO DA COSTA 042046881520 ALISTAMENTO 1481 81 27/11/2012 0011/2012 
JUCELES MARIA DOS ANJOS CAMPOS 022119491538 REVISÃO 1112 22 21/11/2012 0011/2012 
JUNIOR RODRIGUES DE SOUSA 035429171589 REVISÃO 1520 98 23/11/2012 0011/2012 
KÁREN MARIA RODRIGUES DA COSTA 038241331511 REVISÃO 1090 68 28/11/2012 0011/2012 
LARIANE SOUSA CARDOSO 042046901546 ALISTAMENTO 1147 44 29/11/2012 0011/2012 
LEVINO DE SOUSA MARTINS NETO 042046831511 ALISTAMENTO 1163 105 20/11/2012 0011/2012 
LUCAS HENRIQUE SILVA FERREIRA 042046841503 ALISTAMENTO 1163 105 22/11/2012 0011/2012 
LUIZA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SAMPAIO 017952531503 REVISÃO 1252 58 23/11/2012 0011/2012 
MARIA ANGELICA XAVIER 040138751554 TRANSFERÊNCIA 1350 5 26/11/2012 0011/2012 
MARIA CELENE DA CUNHA LIRA 023382281570 REVISÃO 1120 78 26/11/2012 0011/2012 
MARIA DAS DORES SILVA NUNES 038243471546 REVISÃO 1520 98 23/11/2012 0011/2012 
MARIA DE BELEM SOUSA SANTOS 005581231503 REVISÃO 1376 21 26/11/2012 0011/2012 
MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA 007121861554 REVISÃO 1120 29 27/11/2012 0011/2012 
MARIA DO AMPARO DOS SANTOS 020514811562 REVISÃO 1112 6 20/11/2012 0011/2012 
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES 009630661503 REVISÃO 1155 106 29/11/2012 0011/2012 
MARIA DO LIVRARMENTO DE SOUSA CARVALHO 042046891503 ALISTAMENTO 1384 96 28/11/2012 0011/2012 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO NUNES DE MACÊDO 005027601589 REVISÃO 1139 31 27/11/2012 0011/2012 
MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA 257529830175 TRANSFERÊNCIA 1066 109 27/11/2012 0011/2012 
MARIA ELIZAUDE SANTOS RODRIGUES 029144251562 TRANSFERÊNCIA 1384 96 27/11/2012 0011/2012 
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS 034157441511 REVISÃO 1210 72 20/11/2012 0011/2012 
MARIA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA 033542811538 REVISÃO 1309 64 20/11/2012 0011/2012 
MARIA PINHEIRO DA SILVA 009633171503 REVISÃO 1287 107 20/11/2012 0011/2012 
PAULO ANDERSON DE SOUSA REIS 034555471511 REVISÃO 1350 5 23/11/2012 0011/2012 
PEDRO GOMES DA SILVA 042046851589 ALISTAMENTO 1414 80 22/11/2012 0011/2012 
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA 020511321597 REVISÃO 1163 51 27/11/2012 0011/2012 
ROSILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SANTOS 009622001546 REVISÃO 1368 74 20/11/2012 0011/2012 
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 020515251511 REVISÃO 1139 39 21/11/2012 0011/2012 
SEBASTIANA DA SILVA PINTO 003137351503 REVISÃO 1066 109 26/11/2012 0011/2012 
TERESA MEDEIROS DE SOUSA SILVA 003468611554 REVISÃO 1147 42 22/11/2012 0011/2012 
THACILIANE DANIELE VIEIRA CUNHA 040783461546 REVISÃO 1163 105 29/11/2012 0011/2012 
YURI MEDEIROS LIBÓRIO NUNES 037060451570 TRANSFERÊNCIA 1171 47 20/11/2012 0011/2012 
Total de documentos impressos : 60 
 

 
ANEXO EDITAL Nº 105/2012. 

 
PROCESSO CANDIDATO CARGO SITUAÇÃO 

310-53.2012.6.18.0041 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA VEREADOR APROVADA COM 
RESSALVAS 

340-88.2012.6.18.0041 VILANI ALVES DA SILVA VEREADOR NÃO PRESTADAS 

340-88.2012.6.18.0041 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES VEREADOR NÃO PRESTADAS 

340-88.2012.6.18.0041 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO VEREADOR NÃO PRESTADAS 
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