
 

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 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.tre-pi.jus.br 

 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 

 

 
Ano IV 2013, Número 095 Disponibilização: segunda-feira, 27 de maio de 2013 Publicação: terça-feira, 28 de maio de 2013 
 

 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 

 
Des. Haroldo Oliveira Rehem 

Presidente 
 

Des. José Ribamar Oliveira 
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

 
Dr. Jorge da Costa Veloso 

Membro 
 

Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
Membro  

 
Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 

Membro  
 

Dr. Agrimar Rodrigues de Araújo 
Membro 

 
Dr. Sandro Helano Soares Santiago 

Membro 
 

Dr. Alexandre Assunção e Silva 
Procurador Regional Eleitoral 

 
Dra. Silvani Maia Resende Santana 

Diretora-Geral 
 
 
 

Gabinete da Presidência 
 

Serviço de Imprensa e Comunicação Social 
 

Fone/Fax: (86) 2107-9725 
imcos@tre-pi.gov.br 

 

 

Sumário 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ..................................................1 

Atos da Presidência.........................................................................1 
Atas..............................................................................................1 

Acórdãos e Resoluções...................................................................1 
Acórdãos......................................................................................1 

Contas Partidárias ...........................................................................4 
Balanços Patrimoniais .................................................................4 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL ......................................4 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL ......................................4 
ZONAS ELEITORAIS..........................................................................4 

1ª Zona Eleitoral ..............................................................................4 
Editais ..........................................................................................4 
Sentenças ....................................................................................4 

3ª Zona Eleitoral ..............................................................................6 
Aviso de Notificação ....................................................................6 

6ª Zona Eleitoral ..............................................................................6 
Editais ..........................................................................................6 

7ª Zona Eleitoral ..............................................................................6 
Sentenças ....................................................................................6 

Aviso de Intimação...................................................................... 7 
18ª Zona Eleitoral ......................................................................... 13 

Sentenças ................................................................................. 13 
23ª Zona Eleitoral ......................................................................... 16 

Editais........................................................................................ 16 
24ª Zona Eleitoral ......................................................................... 17 

Aviso de Intimação.................................................................... 17 
34ª Zona Eleitoral ......................................................................... 19 

Aviso de Intimação.................................................................... 19 
56ª Zona Eleitoral ......................................................................... 32 

Portarias .................................................................................... 32 
58ª Zona Eleitoral ......................................................................... 32 

Aviso de Notificação.................................................................. 32 
61ª Zona Eleitoral ......................................................................... 36 

Editais........................................................................................ 36 
Sentenças ................................................................................. 36 

63ª Zona Eleitoral ......................................................................... 36 
Editais........................................................................................ 36 

66ª Zona Eleitoral ......................................................................... 37 
Sentenças ................................................................................. 37 

82ª Zona Eleitoral ......................................................................... 37 
Aviso de Intimação.................................................................... 37 

OUTROS .......................................................................................... 38 
ANEXOS........................................................................................... 39 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
 

Atos da Presidência 
 
Atas 
 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO 
SEGUE NO ANEXO A ATA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 021/2013 
  

Acórdãos e Resoluções 
 
Acórdãos 
 

RESUMO DE ACÓRDÃOS N° 49/2013 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 
SEÇÃO DE ACÓRDAOS E RESOLUÇÕES 
RESUMOS DE ACÓRDÃOS 
 
PROCESSO Nº 275-29.2012.6.18.0030 - CLASSE 25 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 
275-29.2012.6.18.0030 - CLASSE 25. ORIGEM: AGRICOLÂNDIA-PI 
(30ª ZONA ELEITORAL - SÃO PEDRO DO PIAUÍ). RESUMO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - RECURSO - 
ELEIÇÕES 2012 - CARGO - VEREADOR - DESAPROVAÇÃO / 
REJEIÇÃO DAS CONTAS - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO 
DE REFORMA DE DECISÃO 
Embargante: Edith Ribeiro Alencar, candidata a vereadora no 
município de Agricolândia-PI 
Advogado: Dr. Tiago José Feitosa de Sá 
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Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,  
OBSCURIDADE E DÚVIDA EM FACE DA EMENTA DO ACÕRDÃO. 
NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO A 
RESPEITO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E 
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO 
ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. 
1. Os embargos de declaração não se prestam para atacar ementa 
de acórdão, haja vista que a ementa é apenas um resumo do próprio 
julgado e a este não integra. 
2. Inexistência de omissão no acórdão a respeito das despesas com 
serviços advocatícios e da aplicação do princípio da boa-fé. 
3. O acórdão fez expressa menção a respeito da gravidade das 
irregularidades verificadas na prestação de contas, o que afasta, por 
decorrência lógica, a aplicação do princípio da boa-fé para o fim e 
aprovar com ressalvas as contas da candidata. 
4. Não se admite em sede de embargos de declaração a rediscussão 
da causa. 
5. O julgador não está obrigado se manifestar sobre todas as 
indagações da parte, ponto a ponto, quando encontra elementos 
suficientes para estabelecer seu convencimento. 
6. Manutenção do acórdão. 
7. Desprovimento dos embargos. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, 
mas para lhes negar provimento, devendo, portanto, ser mantido 
integralmente o Acórdão TRE/PI nº 27529. 
 
PROCESSO Nº 317-52.2012.6.18.0071 - CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI 
(71ª ZONA ELEITORAL - CAPITÃO DE CAMPOS). RESUMO: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - RECURSO - 
ELEIÇÕES 2012 - CARGO - VEREADOR - DESAPROVAÇÃO / 
REJEIÇÃO DAS CONTAS - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDID0 
DE REFORMA DE DECISÃO 
Recorrente: Daniel da Silva Sousa, candidato a vereador no 
município de Boqueirão do Piauí-PI 
Advogado: Dr. Dimas Emílio Batista de Carvalho 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 71ª Zona 
Relator: Dr. Agrimar Rodrigues de Araújo 
EMENTA: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A 
VEREADOR. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. ELEIÇÕES 2012. 
DESPESA NÃO ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL 
CORRESPONDENTE. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. FALHA 
QUE NÃO COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS. 
REDUZIDO VALOR ENVOLVIDO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO. 
- A realização de despesa sem a correspondente Nota Fiscal, por si 
só, não constitui irregularidade apta à desaprovação das contas de 
campanha. Demonstrada a boa-fé do candidato por meio do efetivo 
registro nos demonstrativos financeiros apresentados à Justiça 
Eleitoral do valor envolvido na despesa e sendo este não superior a 
10% (dez por cento) do montante dos recursos envolvidos na 
campanha, deve-se aplicar os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade para o fim de aprovar, com ressalvas, as contas 
do candidato. 
- Em sendo as falhas apontadas incapazes de comprometer a 
regularidade das contas quando analisadas em sua totalidade, 
impõe-se sua aprovação com ressalvas, nos moldes do art. 30, II, da 
Lei nº 9.504/97 c/c art. 51, II, da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
- Recurso parcialmente provido. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 89/92 dos autos, conhecer e dar parcial provimento ao 
presente recurso, para reformar a decisão recorrida e aprovar, com 
ressalvas, as contas prestadas por DANIEL DA SILVA SOUSA, 
então candidato ao cargo de vereador do município de Boqueirão do 
Piauí-PI, nas eleições 2012, nos termos do art. 51, II, da Resolução 
TSE nº 23.376/2012 (art. 30, II, da Lei nº 9.504/97). 
 
PROCESSO Nº 204-66.2012.6.18.0017 - CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: MIGUEL ALVES-PI (17ª 
ZONA ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE 
CANDIDATO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - VEREADOR - 

DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE 
REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Francisco de Assis Cabral da Silva, candidato ao cargo 
de vereador no município de Miguel Alves-PI 
Advogados: Drs. Daniel Carvalho Oliveira, Greg de Arruda Alves 
Maranhão e outros 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 17ª Zona 
Relator: Dr. Jorge da Costa Veloso 
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2012. 
CANDIDATO A VEREADOR. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU 
PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO. PRELIMINAR 
DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO ACERCA DO PARECER DE 
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO 
FINAL DE EXAME. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA 
NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL DO PARECER DE DILIGÊNCIA. 
RETORNO DO PROCESSO À ZONA DE ORIGEM PARA 
INTIMAÇÃO DO CANDIDATO E JUNTADA DO COMPROVANTE 
RESPECTIVO NOS AUTOS, COM REGULAR TRÂMITE E 
PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com a manifestação verbal do 
Procurador Regional Eleitoral Substituto, acolher a preliminar de 
cerceamento de defesa, a fim de que seja declarado nulo o processo 
a partir da fl. 92 (inclusive) e devolvidos os autos à 17ª Zona, para 
que o magistrado de primeira instância providencie a intimação do 
candidato sobre o parecer de diligências de fl.91, devendo constar 
dos autos o comprovante de recebimento da correspondência pelo 
ora recorrente e, após isso, confira regular trâmite ao feito, 
proferindo, ao final, nova sentença. 
 
PROCESSO Nº 378-12.2012.6.18.0038 - CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: QUEIMADA NOVA-PI (38ª 
ZONA ELEITORAL - PAULISTANA). RESUMO: PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - DE CANDIDATO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - 
VEREADOR - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - IRREGULARIDADES - 
DESAPROVAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO 
Recorrente: George de Sousa Rodrigues, candidato a vereador de 
Queimada Nova-PI 
Advogados: Drs. Armando Ferraz Nunes e Débora Nunes Martins 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 38ª Zona 
Relator: Dr. Francisco Hélio Camelo Ferreira 
EMENTA: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. 
ELEIÇÕES 2012. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. VIOLAÇÃO. IRREGULARIDADE DETECTADA NO 
PARECER MINISTERIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO 
CANDIDATO. 
- Considerando que o parecer ministerial concluiu pela existência de 
novas irregularidades e/ou impropriedades, antes não apontadas no 
parecer técnico, e que não foi dada oportunidade ao candidato de se 
manifestar sobre estas para exercer seu direito ao contraditório, 
houve violação ao art. 47, da Resolução TSE nº 23.76/2012, por 
inobservância aos princípios da ampla defesa e do devido processo 
legal. 
- Reconhecimento de ofício de preliminar de cerceamento de defesa. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em dissonância com a manifestação verbal do 
Procurador Regional Eleitoral Substituto, acolher a preliminar de 
cerceamento de defesa, suscitada de ofício, e determinar a remessa 
dos autos ao Juízo sentenciante a fim de que seja concedida ao 
candidato, ora recorrente, a oportunidade de se manifestar acerca 
dos fatos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral no seu 
parecer de fls. 49/51 dos autos. 
 
PROCESSO Nº 167-37.2012.6.18.0050 - CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
DO PIAUÍ-PI (50ª ZONA ELEITORAL - CONCEIÇÃO DO CANINDÉ). 
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 
RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - VEREADOR - ELEIÇÃO 
PROPORCIONAL - IRREGULARIDADES - DESAPROVAÇÃO - 
PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO 
Recorrente: Celso Norberto de Sousa, candidato a vereador de São 
Francisco de Assis do Piauí-PI 
Advogados: Drs. Jesualdo Siqueira Brito e Jesualdo Siqueira Brito 
Júnior 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 50ª Zona 
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Relator: Dr. Agrimar Rodrigues de Araújo 
EMENTA: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. 
CANDIDATO PROPORCIONAL. ELEIÇÕES 2012. PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE APONTADA SOMENTE NO 
PARECER MINISTERIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO 
CANDIDATO. APLICAÇÃO DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE N. 
23.376/2012. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA. 
– A verificação pelo parquet de supostas irregularidades não 
contraditadas pelo candidato, induz à aplicação do art. 47 da 
Resolução TSE n. 23.376/2012, pois este foi o momento em que o 
fato ensejador do julgamento de desaprovação das contas foi levado 
à consideração do magistrado. 
– Recurso a que se dá provimento. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com a manifestação verbal do 
Procurador Regional Eleitoral Substituto, acolher a preliminar de 
nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, 
suscitada de ofício, para declarar nula a decisão recorrida e 
determinar a remessa dos autos ao juízo sentenciante para que 
conceda ao candidato, ora recorrente, a oportunidade de 
manifestação sobre os fatos inaugurados pelo Ministério Público 
Eleitoral no seu parecer de fls. 137/139 dos autos. 
 
PROCESSO Nº 343-63.2012.6.18.0002 - CLASSE 25 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 
343-63.2012.6.18.0002 - CLASSE 25. ORIGEM: TERESINA-PI (2ª 
ZONA ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE 
CANDIDATO - ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - VEREADOR - 
ELEIÇÃO PROPORCIONAL - DESAPROVAÇÃO - PEDIDO DE 
REFORMA DA DECISÃO 
Embargante: Ministério Público Eleitoral 
Embargado: Galba Coelho Carmo, candidato a vereador no 
município de Teresina-PI 
Advogados: Drs. Vicente Ribeiro Gonçalves Neto e Gilberto Antônio 
Neves Pereira da Silva 
Relator: Dr. Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo 
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 
AUSÊNCIA DAS NOVAS FALHAS APONTADAS NO RELATÓRIO 
TÉCNICO CONCLUSIVO, DAS QUAIS O RECORRENTE NÃO 
TEVE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE. MODIFICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, conhecer e dar provimento aos presentes Embargos 
de Declaração, devendo, portanto, ser alterado o conteúdo do 
acórdão embargado para se incluir as novas falhas apontadas, 
previstas no Relatório Técnico Conclusivo, das quais o recorrente 
não teve oportunidade de manifestar-se, contudo sem dar efeito 
modificativo ao apelo. 
 
PROCESSO N° 85-25.2013.6.18.0000 - CLASSE 26 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORIGEM: TERESINA-PI. 
RESUMO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATERIAIS 
ELEITORAIS INSERVÍVEIS - PEDIDO DE DESCARTE DE 
MATERIAL 
Requerente: Coordenadoria de Orçamento e Finanças, por seu 
coordenador 
Relator: Des. José Ribamar Oliveira 
EMENTA:DESCARTE DE DOCUMENTOS – OBSERVADOS OS 
REQUISITOS LEGAIS – DEFERIMENTO. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 65/65-v dos autos, deferir integralmente o presente pleito 
relativo ao descarte dos materiais inservíveis à Justiça Eleitoral 
relacionados às fls. 05/07, observando-se o parecer técnico da 
Comissão Permanente de Avaliação e Classificação de Documentos 
– CPAD quanto à forma de desfazimento, tendo em vista sua devida 
observância às disposições que regulam a matéria, sobretudo 
quanto à legislação ambiental. 
 
PROCESSO Nº 235-61.2012.6.18.0090 - CLASSE 25 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 
235-61.2012.6.18.0090 - CLASSE 25. ORIGEM: ELISEU MARTINS-
PI (90ª ZONA ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
DE CANDIDATO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - CARGO - 

VEREADOR - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - 
ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Embargante: Osmar Luiz Feitosa Silva, candidato a vereador no 
município de Eliseu Martins-PI 
Advogado: Dr. Raimundo de Araújo Silva Júnior 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2012. 
PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA DÚVIDA. OBSCURIDADE OU 
OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMPROVIMENTO DO APELO. NÃO 
RECONHECIMENTO DO CARÁTER MERAMENTE 
PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO 
ART. 275, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, 
mas para lhes negar provimento, e, pelo voto de qualidade, vencidos 
o relator e o Doutor Jorge da Costa Veloso, nos termos do voto 
divergente do Doutor Agrimar Rodrigues de Araújo, não aplicar a 
sanção prevista no artigo 275, § 4º, do Código Eleitoral, por não 
considerá-los manifestamente protelatórios. Foi designado para 
lavrar o acórdão quanto a não aplicação da referida sanção o Doutor 
Agrimar Rodrigues de Araújo, autor do primeiro voto vencedor. 
 
PROCESSO Nº 353-36.2012.6.18.0058 - CLASSE 25 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 
353-36.2012.6.18.0058 - CLASSE 25. ORIGEM: MONSENHOR GIL-
PI (58ª ZONA ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
DE CANDIDATO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - ELEIÇÃO 
PROPORCIONAL - VEREADOR - IRREGULARIDADES - 
INCONSISTÊNCIAS - DESAPROVAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA 
DE DECISÃO 
Embargante: Mayson da Silva Santos, candidato a vereador de 
Monsenhor Gil-PI 
Advogados: Drs. Williams Sobreira Soares, Joaquim Santana Neto e 
outros 
Relator: Dr. Jorge da Costa Veloso 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2012. 
DESAPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 
OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E 
NÃO PROVIDOS. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 275, 
§ 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, 
mas para lhes negar provimento e aplicar a sanção prevista no art. 
275, § 4º, do Código Eleitoral, por considerá-los manifestamente 
protelatórios. 
 
PROCESSO Nº 282-77.2012.6.18.0076 - CLASSE 25 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ-PI (76ª 
ZONA ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE 
CANDIDATO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - VEREADOR - 
DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - ELEIÇÃO 
PROPORCIONAL - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 
Recorrente: Regilene Rosa de Moura e Silva, candidata ao cargo de 
vereador no município de São Félix do Piauí-PI 
Advogados: Drs. Uanderson Ferreira da Silva e Raimundo Reginaldo 
de Oliveira 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 76ª Zona 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
EMENTA: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. 
ELEIÇÕES DE 2012. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. 
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO 
CONCLUSIVO. PERMANÊNCIA DAS FALHAS JÁ CONSTATADAS 
NO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 48, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012. JUNTADA DE 
DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
MÉRITO. AUSÊNCIA DE FONTE DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS 
ESTIMADAS EM DINHEIRO. FALHA FORMAL. SENTENÇA 
REFORMADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 103/104 dos autos, conhecer e dar provimento ao presente 
recurso, para que seja reformada a sentença do Juízo de 1º Grau e 
aprovadas com ressalvas as contas de campanha de 2012 da 
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candidata a vereadora do município de São Félix do Piauí-PI, 
Senhora REGILENE ROSA DE MOURA E SILVA. 
 
PROCESSO Nº 281-36.2012.6.18.0030 - CLASSE 25  
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ORIGEM: SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI 
(30ª ZONA ELEITORAL). RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
DE CANDIDATO - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - CARGO - 
VEREADOR - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - 
ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO 
Recorrente: Francisco Veríssimo da Silva Neto, candidato a vereador 
no município de São Pedro do Piauí-PI 
Advogados: Drs. Welson de Almeida Oliveira Sousa, Daniel Carvalho 
Oliveira e outros 
Recorrido: Juízo Eleitoral da 30ª Zona 
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista 
EMENTA: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. 
ELEIÇÕES DE 2012. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. 
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO 
CONCLUSIVO. PERMANÊNCIA DAS FALHAS JÁ CONSTATADAS 
NO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 48, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012. JUNTADA DE 
DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
MÉRITO. NÃO DEVOLUÇÃO DE RECIBOS ELEITORAIS 
ACOMPANHADOS DOS TERMOS DE DOAÇÃO. 
INCONSISTÊNCIAS NO CONFRONTO ENTRE DOAÇÕES 
DECLARADAS E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS 
DOADORES. DOAÇÕES RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR À 
ENTREGA DAS PARCIAIS, PORÉM NÃO FORAM INFORMADAS À 
ÉPOCA. SENTENÇA REFORMADA. FALHAS QUE 
CORRESPONDEM A 7% DO QUE FOI GASTO NA CAMPANHA. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator e em consonância com o parecer ministerial exarado 
às fls. 183/184 dos autos, conhecer e dar parcial provimento ao 
presente recurso, para aprovar com ressalvas as contas em apreço. 
RESUMO 49 
  

Contas Partidárias 
 
Balanços Patrimoniais 
 

Balanço Patrimonial - PV 
Segue em anexo deste Diário Balanço Patrimonial de Partido Político 
– PV. 
 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
 

ZONAS ELEITORAIS 
 

1ª Zona Eleitoral 
 
Editais 

EDITAL Nº 45/1ª ZE - RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS 
POLÍTICOS 
 
 
 
 

EDITAL n.º   045  / 2013 
 
 
O DOUTOR, JOÃO HENRIQUE SOUSA GOMES, JUIZ 
ELEITORAL DA 1ª ZONA, EM TERESINA, CAPITAL DO ESTADO 
DO PIAUÍ, NO PLENO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ETC., 
 
 
FAZ SABER aos eleitores da 1ª Zona Eleitoral, aos partidos políticos 
e a quem mais interessar possa ou deste tiver conhecimento que, 
nos autos dos Processos nº 40—18.2013.6.18.0001, foi 
determinado, em conformidade com a Resolução TSE Nº 
21.538/2003,   O RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS 
POLÍTICOS (ASE - 370)   do eleitor abaixo relacionado, tendo em 
vista extinção de punibilidade, com trânsito em julgado, através de 
sentença, conforme a seguir: 
 
Eleitor(a):   LAELSON DE CARVALHO VERAS  
INSCRIÇÃO:  0298 2091 1503   
Origem:  JUÍZO DA 4ª  VARA CRIMINAL TERESINA - PI 
Data do trânsito em julgado:  29/09/2009 
 
Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do 
Piauí, aos vinte e  quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e 
treze.  Eu, Danilo dos Santos Veras Júnior, _____________, chefe, 
do Cartório da 1ª Zona Eleitoral, em exercício, da Circunscrição do 
Piauí, o expedi. 
 
Teresina, 24 de maio de 2013. 
 
DR. JOÃO HENRIQUE SOUSA GOMES 
Juiz da 1ª Zona Eleitoral/PI 
 
 

Sentenças 
 

SENTENÇA 
 
Processo nº  39-33.2013.6.18.0001 (SADP nº 7.027/2013) 
Assunto: Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessado: Adriana Alves dos Santos e outros eleitores  
 
 
Vistos etc., 
   
 Tratam os presentes autos de duplicidades de filiações 
partidárias envolvendo eleitores da 1ª Zona Eleitoral do Estado do 
Piauí, conforme Relatório de Filiados Sub Judice, constante do 
Sistema ELO v.6 – Cadastro Eleitoral, às fls. 03/05, apresentado pelo 
Chefe de Cartório desta 1ª Zona Eleitoral, através de informação à fl. 
02. 
 
 O Tribunal Superior Eleitoral procedeu a notificação, por 
via postal, dos eleitores e dos partidos políticos envolvidos em 
duplicidades de filiações partidárias, concedendo-lhes o prazo de 20 
(vinte) dias para apresentarem defesa, conforme prescreve o § 3º do 
art. 12 da Res. TSE n.º 23.117, de 20/08/2009. 
  
 Os eleitores e os partidos políticos envolvidos não se 
manifestaram conforme certidão de fls. 14. 
 
É o que basta relatar. Decido. 
 
 O art. 22, parágrafo único, da Lei n.º 9.096/1995 é muito 
claro ao dispor que:   
 
 “Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação 
ao partido e ao Juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para 
cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova 
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filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas 
consideradas nulas para todos os efeitos”. 
 
 Assim, face a inércia dos eleitores em duplicidade de 
filiação partidária e dos partidos políticos interessados, observo a 
transgressão do referido diploma legal, o que me resta aplicar a 
sanção legal correspondente, ou seja, declarar a nulidade das 
filiações partidárias pertencentes aos eleitores envolvidos em 
duplicidade às fls. 03/05, exceto os eleitores ALMIRALICE PEREIRA 
DE OLIVEIRA, inscrição nº 8341061503, ALZENIRA FERNANDES 
DE SOUSA, inscrição nº 448511503, ANGELO MAXIMO LOPES 
DOS SANTOS, inscrição nº 19335071554, ANTONIO JOSÉ DE 
CARVALHO, inscrição nº 8253451554, ARNALDO DAMASCENO 
ALVES, inscrição nº 2825712461, BENEDITO XAVIER, inscrição nº 
8384261562, DOMINGAS ALVES NUNES, inscrição nº 4951401597, 
FRANCISCO DAS CHAGAS GRAMOSA, inscrição nº 8479431570, 
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA, inscrição nº 8348461546, 
GREGORIO FEITOSA DA LUZ, inscrição nº 5462691503, JOSÉ DA 
ROCHA, inscrição nº 8282321538, MARGARETE VIEIRA DE 
MACEDO, inscrição nº 18947041520, MARIA APARECIDA CRUZ 
CARVALHO, inscrição nº 118971546, MARIA DAS DORES 
VASCONCELOS SANTOS, inscrição nº 8337821597, MARIA DE 
JESUS GOMES DA SILVA, inscrição nº 8449221589, MARIA DE 
JESUS SOUSA SILVA, inscrição nº 1579311520, MARIA DO 
PERPETUO SOCORRO AGUIAR COSTA, inscrição nº 8350391562, 
MARIA DOS REMEDIOS ARAUJO SILVA, inscrição nº 8457371597, 
MARIA DOS REMEDIOS SILVA, inscrição nº 585021554, MARIA 
ISABEL CARDOSO PINTO, inscrição nº 8248931511, MARIA IVA 
RODRIGUES DA SILVA, inscrição nº 1865711546, NELSON DIOGO 
DO NASCIMENTO, inscrição nº 8348201503, RAIMUNDA 
RODRIGUES DE PAIVA, inscrição nº 8271761538, RAIMUNDO 
SILVA SOUSA, inscrição nº 6623621503, RITA DE CASSIA SILVA, 
inscrição nº 8463111554, SEBASTIÃO FERREIRA SOARES, 
inscrição nº 4098251503, VALDENOR SIVIRINO VIRGINO, inscrição 
nº 6704561554, VALDENORA CLARO DIAS, inscrição nº 
6213831597, pois as filiações partidárias que provocaram duplas 
filiações ocorreram sob a égide de leis diferentes, não se aplicando a 
exigência prevista no Parágrafo único do art. 22 da Lei n.º 9.096/95. 
Portanto, não configura duplicidade de filiação a partido político sob 
a égide da Lei n.º 5.682/71 e, posteriormente, a outra agremiação, 
quando já vigorava a Lei n.º 9.096/95. 
 
 Quanto ao eleitor FRANCISCO THIAGO GOMES DA 
SILVA, inscrição nº 29779911503,  a competência para o julgamento 
da duplicidade de filiação é do Juízo Eleitoral em que ocorreu a 
filiação mais recente,  de acordo com art. 12, § 2º, da Res. TSE nº  
23.117/2009; 
Portanto, os eleitores que não comunicaram desfiliação ao partido e 
à Justiça Eleitoral, em tempo hábil, conforme  prescreve o art. 22, 
parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, não cumpriram a legislação 
eleitoral vigente. 
 
Ante o exposto, nos termos do art. 22, parágrafo único,  da Lei n.º 
9.096/1995, c/c art. 12, § 4º  da Res. TSE nº 23.117/2009, DECIDO: 
 
1) - manter a eleitora ALMIRALICE PEREIRA DE OLIVEIRA, 
inscrição nº 8341061503, filiada ao Partido Republicano Progressista 
- PRP, e cancelar a filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT; 
2) - manter a eleitora ALZENIRA FERNANDES DE SOUSA, 
inscrição nº 448511503, filiada ao Partido Trabalhista Cristão - PTC, 
e cancelar  a filiação ao Partido Popular Socialista – PPS; 
3) - manter o eleitor ANGELO MAXIMO LOPES DOS SANTOS, 
inscrição nº 19335071554, filiado ao Partido dos Trabalhadores – 
PT, e cancelar a filiação ao Democratas – DEM; 
4) - manter o eleitor ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, inscrição nº 
8253451554, filiado ao Partido Republicano  Progressista – PRP, e 
cancelar a filiação ao Partido Socialista Brasileiro – PSB; 
5) - manter o eleitor ARNALDO DAMASCENO ALVES, inscrição nº 
2825712461,  filiado ao Partido Humanista da Solidariedade - PHS, e 
cancelar a filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT; 
6) - manter o eleitor BENEDITO XAVIER, inscrição nº 8384261562, 
filiado ao Partido Republicano Progressista - PRP, e cancelar a 
filiação ao Partido da Mobilização Nacional - PMN; 
7) - manter a eleitora DOMINGAS ALVES NUNES, inscrição nº 
4951401597, filiada ao Partido Republicano Progressista - PRP, e 
cancelar a filiação ao Partido Socialista Brasileiro – PSB; 

8) - manter o eleitor FRANCISCO DAS CHAGAS GRAMOSA, 
inscrição nº 8479431570, filiado ao Partido Republicano Progressista 
- PRP, e cancelar a filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT; 
9) - manter o eleitor FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA, inscrição nº 
8348461546, filiado ao Partido Republicano Progressista - PRP, e 
cancelar a filiação ao Partido da Mobilização Nacional – PMN; 
10) - manter o eleitor GREGORIO FEITOSA DA LUZ, inscrição nº 
5462691503, filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT, e cancelar a 
filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
11) - manter o eleitor JOSÉ DA ROCHA, inscrição nº 8282321538, 
filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT, e cancelar a filiação ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB; 
12) - manter a eleitora MARGARETE VIEIRA DE MACEDO, 
inscrição nº 18947041520, filiada ao Partido Republicano 
Progressista - PRP, e cancelar a filiação ao Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB; 
13) - manter a eleitora MARIA APARECIDA CRUZ CARVALHO, 
inscrição nº 118971546, filiada ao Partido Republicano Progressista 
– PRP, e cancelar a filiação ao Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB; 
14) - manter a eleitora MARIA DAS DORES VASCONCELOS 
SANTOS, inscrição nº 8337821597, filiada ao Partido Republicano 
Progressista – PRP, e cancelar a filiação ao Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB; 
15) - manter a eleitora MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA, 
inscrição nº 8449221589, filiada ao Partido Republicano Progressista 
– PRP, e cancelar a filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT; 
16) - manter a eleitora MARIA DE JESUS SOUSA SILVA, inscrição 
nº 1579311520, filiada ao Partido Trabalhista Cristão – PTC, e 
cancelar a filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT; 
17) - manter a eleitora MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
AGUIAR COSTA, inscrição nº 8350391562, filiada ao Partido 
Republicano Progressista – PRP, e cancelar a filiação ao Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB; 
18) - manter a eleitora MARIA DOS REMEDIOS ARAUJO SILVA, 
inscrição nº 8457371597, filiada ao Partido Republicano Progressista 
– PRP, e cancelar a filiação ao Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB; 
19) - manter a eleitora  MARIA DOS REMEDIOS SILVA, inscrição 
nº 585021554, filiada ao Partido dos Trabalhadores – PT, e cancelar 
a filiação ao Partido Progressista – PP; 
20) - manter a eleitora MARIA ISABEL CARDOSO PINTO, inscrição 
nº 8248931511, filiada ao Partido Republicano Progressista – PRP, e 
cancelar a filiação ao Partido da Mobilização Nacional – PMN; 
21) - manter a eleitora MARIA IVA RODRIGUES DA SILVA, 
inscrição nº 1865711546, filiada ao Partido Republicano Progressista 
– PRP, e cancelar a filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB; 
22) - manter o eleitor NELSON DIOGO DO NASCIMENTO, 
inscrição nº 8348201503, filiado ao Partido Republicano Progressista 
– PRP, e cancelar a filiação ao Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB; 
23) - manter a eleitora RAIMUNDA RODRIGUES DE PAIVA, 
inscrição nº 8271761538, filiada ao Partido Republicano Progressista 
– PRP, e cancelar a filiação ao Partido Democrático Trabalhista – 
PDT; 
24) - manter o eleitor RAIMUNDO SILVA SOUSA, inscrição nº 
6623621503, filiado ao Partido Republicano Progressista – PRP, e 
cancelar a filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira – 
PSDB; 
25) - manter a eleitora  RITA DE CASSIA SILVA, inscrição nº 
8463111554, filiada ao Partido Trabalhista Cristão – PTC, e cancelar 
a filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB; 
26) - manter o eleitor SEBASTIÃO FERREIRA SOARES, inscrição 
nº 4098251503, filiado ao Partido Republicano Progressista – PRP, e 
cancelar a filiação ao Partido Popular Socialista – PPS; 
27) - manter o eleitor VALDENOR SIVIRINO VIRGINO, inscrição nº 
6704561554, filiado ao Partido Trabalhista Cristão – PTC, e cancelar 
a filiação ao Partido Popular Socialista – PPS; 
28) - manter a eleitora  VALDENORA CLARO DIAS, inscrição nº 
6213831597, filiada ao Partido dos Trabalhadores – PT, e cancelar 
a filiação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB; 
29- cancelar de todas as agremiações partidárias, em que estejam 
registrados  no Sistema de Filiação Partidária - ELO 6, os eleitores 
(relacionados no ANEXO) 
 



Ano IV, Número 095 Teresina, terça-feira, 28 de maio de 2013 Página 6 

 

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 

  Registrem-se no Sistema ELO 6  as filiações e 
cancelamentos referidos. 
 
  P.R.I. 
   
  Após, arquivem-se os presente autos. 
  
 Teresina (PI), 22 de maio de 2013 
 
    
      Dr. João Henrique Sousa Gomes 
       Juiz da 1ª Zona Eleitoral/PI  
  

3ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Notificação 
 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO 
 
CARTA DE ORDEM Nº 142-68.2012.6.18.0003 
JUÍZO ORDENANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 
JUÍZO ORDENADO: Juízo da 3ª Zona Eleitoral 
REFERÊNCIA: Autos de Representação nº 4684-12.2010.6.18.0000 
FINALIDADE: notificação 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: ANTÔNIO JOSÉ DE MORAES SOUSA 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 
REPRESENTADA: KÁTIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: JOSÉ DE SOUSA LIMA 
 
DESPACHO 
 
Tendo em vista que no dia 29 de maio de 2013 este Juízo encontrar-
se-á a serviço no Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de 
Floriano, suspendo a audiência na data supra e a redesigno para o 
dia 12 de junho do corrente ano, às 09h 00min, para oitiva de 
testemunhas na sede deste Fórum Eleitoral de Parnaíba-PI. 
 
Notificações necessárias. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Parnaíba(PI), 23 de maio de 2013 
 
Dr. Carlos Eugênio Macêdo de Santiago 
Juiz da 3ª Zona Eleitoral do Piauí e 
Diretor do Fórum Eleitoral 
  

6ª Zona Eleitoral 
 
Editais 

EDITAL N.º 040/2013  PUBLICAÇÃO (PRAZO  10 DIAS) 
 
A DOUTORA ZELVÂNIA MÁRCIA BATISTA BARBOSA, MMª. JUIZA 
ELEITORAL DE BARRAS , CIRCUNSCRIÇÃO DO PIAUÍ, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 
TSE N.º 21.538/2003, ETC. 
 
TORNA PÚBLICO, pelo prazo de 10 (dez) dias, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, da Resolução TSE N.º 
21.538/2005, a relação de eleitores que requereram alistamento 
eleitoral, Transferências, revisão e Segunda Via de título, nesta 6ª 
Zona, no período de 20 a 24.05.2013, relativo ao lote 013/2013, 
conforme lauda anexa, dos Municípios de Barras, Boa Hora e 
Cabeceiras do Piauí. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa no futuro alegar ignorância, mandou a MM.ª Juíza 
Eleitoral expedir o presente edital, que será publicado no átrio do 
Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado 
no Cartório Eleitoral da cidade de Barras/PI, aos 27 (vinte e sete) 
dias do mês de maio do ano de dois mil e treze. 27.05.2013 . Eu, 
__________, (Francisco Pires de Sousa), Chefe do Cartório Eleitoral 
da 6ª Zona, digitei o presente Edital e o subscrevi. 
 
Dra.  ZELVÂNIA MÁRCIA BATISTA BARBOSA 
JUIZA ELEITORAL DA 6.ª ZONA DE BARRAS 
  

7ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

Sentença nº /2013 
PROCESSO Nº: 278112011.6.18.0007 PROTOCOLO Nº 
12785/2011  
REPRESENTAÇÂO ELEITORA 
PROCESSO Nº: 278112011.6.18.0007 PROTOCOLO Nº 
12785/2011  
REPRESENTAÇÂO ELEITORAL POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE 
LEGA 
RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL 
RECLAMADO: JOSÉ CESAR DE CARVALHO 
 
Vistos etc. 
Trata-se de Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral 
em face de JOSÉ CESAR DE CARVALHO, devidamente qualificado 
na inicial, na qual o  representante do MPE alega, em síntese: 
 
que o Representado doou, em espécie, R$ 300,00 (trezentos reais) 
para financiamento da campanha eleitoral de 2010 do candidato a 
Deputado Estadual Paulo Cézar de Sousa Martins (cf. Fls. 11/13); 
 
que o Representado, todavia, declarou à Receita Federal do Brasil 
ter auferido rendimentos em 2009 em montante inferior a dez vezes 
o total da doação – ou não declarou rendimentos, situação que se 
equipara à de doação ilegal no montante superior ao limite de 
isenção do imposto de renda, cujo limite é de 10% (dez por cento) 
dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, conforme previsto 
no art. 23, §1º, inciso I, da Lei 9.504/1997. 
 
 
Ao final, requer o MPE a quebra do sigilo fiscal do Representado e a 
sua condenação ao pagamento de multa no valor de cinco a dez 
vezes o valor doado em excesso, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei 
9.504/97, bem como que seja registrada no cadastro eleitoral do 
Representado informação relativa à condenação, para que se possa 
aferir no futuro a inelegibilidade de que trata a alínea “p”, do inciso I, 
do art. 1º da LC 64/90. 
 
Concedeu-se a quebra do sigilo fiscal e determinou-se a citação (fls. 
14-15). 
 
Em sua defesa (fls. 37 a 54), o Representado aduz, em síntese: 
 
a ilegitimidade ad causam do Procurador Regional Eleitoral do Piaui, 
visto que este estaria apto a representar o Ministério Público Eleitoral 
apenas nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Piauí e que a competência originária para representações 
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perante juízo eleitoral de 1º grau é do Promotor Público eleitoral local 
que oficia no Juízo Eleitoral, não havendo legitimidade concorrente 
da Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí para essa iniciativa. 
 
Que a causa de pedir é incerta, uma vez que o representante não 
indicou com precisão o fato quer motivou a representação, isto é, se 
a doação é considerada irregular., tendo em vista o representado ter 
declarado em relação ao ano anterior à eleição de 2010, qual seja 
2009, rendimentos em montante inferior a 10 vezes o total da doação 
ou ao contrário não declarou. 
 
que o Ministério Público Eleitoral ajuizou a representação utilizando-
se de informações fornecida pela secretaria da receita federal, as 
quais não foram precedidas de ordem judicial. 
 
que a representação foi protocolada depois de ultrapassados os 180 
dias a contar da diplomação e que os atos processuais praticados 
pelo Procurador Regional Eleitoral não foram ratificados pelo 
Promotor Eleitoral oficiante na 7ª zona.  
 
que não houve qualquer doação acima do limite legal, tendo em vista 
que o valor doado em dinheiro corresponde a 1,74% do valor da 
isenção do imposto de renda vigente naquele exercício financeiro 
(2009) fixado em R$ 17.215,08 ( dezessete mil duzentos e quinze 
reais e oito centavos) e portanto um valor muito aquém do limite 
máximo permitido ( 1721,50) observando o limite do inciso I do §1º 
do art. 23 da  Lei nº 9504/1997. 
 
Às fls. 77/78, o representado juntou cópia de procuração, da carteira 
de identidade e do cpf. 
 
Requer, ao final, seja julgada improcedente a presente 
Representação, tendo em vista preliminarmente a ilegitimidade ad 
causam do Procurador Regional Eleitoral, a incerteza de causa de 
pedir, a nulidade do processo devido a ilicitude de prova e quebra do 
sigilo fiscal sem ordem judicial e no seu mérito devido ao advento do 
prazo decadencial de 180 dias e a doação atender ao limite legal da 
doação de regência. 
 
Chamado o feito à ordem (fls. 80), foi aberto prazo para a produção 
de alegações finais. Certificou-se às fls. 84 dos autos que o 
representado e  seus advogados foram regularmente notificados por 
AR, havendo o transcurso do prazo sem manifestação de alegações 
finais. 
 
Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais 
(fls.83 )repetiu os mesmos termos da denúncia. 
É relatório. Passo a decidir. 
 
O ajuizamento da representação foi em 2 de junho de 2011 e a 
ratificação pelo Promotor Eleitoral que oficia perante este Juízo 
Eleitoral em 16 de novembro de 2011, conforme fls. 27 dos autos, 
não havendo portanto o que se argumentar em termos de 
ilegitimidade ad causam e de decadência, dado que a própria defesa 
às fls. 47 dos autos menciona a data de 14 de junho de 2011 como o 
limite para o ajuizamento da representação eleitoral em análise.  
Com efeito, ainda, em se reconhecendo a inexpressividade do valor 
doado e de sua irrelevância para o desequilíbrio do pleito, o que se 
compatibiliza com o juízo da insignificância e com os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, não cabendo mais aqui 
cogitar-se que extrapolou-se o valor limite previsto no inciso I do §1º 
do art. 23 da Lei 9.504/97. 
 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente Representação, 
por reconhecer que a doação em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos 
reais), não tendo ultrapassado, portanto, o limite de R$ 1721,50 
(hum mil e setecentos e vinte e um e cinquenta centavos), enquadra-
se dentro do limite esculpido no art. 23, § 1º da Lei 9.504/97 . 
 
P. R. I. Anotações de praxe, e, após o trânsito em julgado, arquivem-
se os presentes autos. 
Campo Maior – PI,  21 de maio de 2013. 
 
EDSON ALVES DA SILVA 
Juiz Eleitoral da 07ª Zona 

Aviso de Intimação 
 

Processo nº 136.83.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Francisco José Ferreira da Silva 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
                                
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Francisco José Ferreira da Silva 
encontra-se em duplicidade de filiação partidária. 
  
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. 
                                
Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 12/2011 da 
Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior Eleitoral -
TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida Corregedoria, 
qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o filiado, bem como 
os respectivos Presidentes dos Partidos envolvidos na duplicidade 
de filiação, regularmente citados, ),  se manifestaram apresentando 
as comunicações ao Presidente do Partido e ao Juiz Eleitoral de 
desligamento da filiação partidária mais antiga, tudo conforme fls. 07-
09 constante dos presentes autos. 
 
Com vista dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade da filiação mais antiga, mantendo-se a mais 
recente. É o relatório. Passo a decidir. 
 
Na hipótese dos autos, constata-se que o eleitor  fez prova das 
comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo único do art. 22 
da Lei 9096/1995, Lei dos Partidos Políticos. Nos termos do art. 22, 
parágrafo único, da Lei nº 9096/95, quem se filia a outro partido deve 
fazer comunicação ao diretório municipal, bem como ao juiz eleitoral 
em que for inscrito sob pena de caracterizar a duplicidade de filiação 
partidária. Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor 
Eleitoral, por ter apresentado elementos que descaracterizam a 
duplicidade de filiação, DECIDO, nos termos da Resolução TSE nº 
23.117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de filiação ao PSB e mantendo-se a 
filiação mais recente ao PDT do eleitor Francisco José Ferreira da 
Silva, em razão da observância do disposto no art. 22, parágrafo 
único da Lei 9096/1995. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da 
presente decisão no sistema de filiação partidária. Comunique-se 
aos diretórios municipais interessados e ao eleitor. Notifique-se o Dr. 
Promotor Eleitoral. Registre-se. Publique-se em edital. Cumpra-se. 
Após regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe.  
 
Campo Maior,  15 de dezembro de 2011. 
 
EDSON ALVES DA SILVA 
Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 204.33.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Valéria da Silva Garcia 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Valéria da Silva Garcia encontra-se em 
duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 



Ano IV, Número 095 Teresina, terça-feira, 28 de maio de 2013 Página 8 

 

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 

Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, regularmente citados, se 
manifestaram apenas solicitando o desligamento dos dois Partidos 
Políticos a que está filiado(a), conforme fls. 11 constante dos 
presentes autos.  
                             
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
                             
Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
                              
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Valéria da Silva Garcia junto aos Partidos PV e PR, em razão da 
falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária.  
                             
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se. Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
                             
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe.  
                           
Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
                         
EDSON ALVES DA SILVA                         
Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
Processo nº 123.84.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Antonio Francisco Pereira da Silva 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
                               
A Chefe de Cartório da 007ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls.02, 
informou que o(a) eleitor(a) Antonio Francisco Pereira da Silva 
encontra-se em duplicidade de filiação partidária.  
                                
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral -TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o 
filiado, bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados,  
não se manifestaram, tudo conforme certidão da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral 
manifestou-se pela declaração de nulidade de ambas as filiações. 
 
É o relatório. Passo a decidir.  
 
Na hipótese dos autos, constata-se que o eleitor não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no art. 21 e no parágrafo 
único do art. 22 da Lei nº 9096/95, Lei dos Partidos Políticos. Nos 
termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia a 
outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária. Ao lume do exposto, com a 
anuência do Promotor Eleitoral, por não ter apresentado elementos 
que descaracterizasse a duplicidade de filiação, DECIDO, nos 

termos do art. 12, +4º da Resolução TSE nº 23117 de 20/08/2009, 
alterada pela Resolução TSE de nº 23198 de 16/12/2009, pela 
nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor (a) Antonio Francisco 
Pereira da Silva junto aos Partidos PRTB e PTC, em razão da falta 
de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 
9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária. Comunique-se aos 
Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). Notifique-se o Dr. 
Promotor Eleitoral. Publique-se. Registre-se. 
 
Após regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe.  
 
Campo Maior,  14 de dezembro de 2011. 
 
EDSON ALVES DA SILVA 
Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 142.90.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: José de Ribamar Ribeiro 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
                                
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) José de Ribamar Ribeiro encontra-se em 
duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, regularmente citados, se 
manifestaram, apenas apresentando a ficha de filiação ao Partido 
Político mais recente, tudo conforme fls. 10 constante dos presentes 
autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) José 
de Ribamar Ribeiro junto aos Partidos PP e PV em razão da falta de 
observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 
9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se. Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 EDSON ALVES DA SILVA 
 Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
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Processo nº 181.87.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Ana Lúcia Leocádia 
Município: Jatobá 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Ana Lúcia Leocádia encontra-se em 
duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados 
por Edital(fls. 09), não se manifestaram, tudo conforme certidão da 
7ª Zona constante dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) Ana 
Lúcia Leocádia junto aos Partidos PSDB e PTB, em razão da falta de 
observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 
9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 121.17.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Agnaldo de Sousa Costa 
Município: Campo Maior 
Finalidade: INTIMAR DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls.02, 
informou que o(a) eleitor(a) Agnaldo de Sousa Costa encontra-se em 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral -TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 

Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o 
filiado, bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados 
por Edital(fls.09),  se manifestaram apresentando as comunicações 
ao Presidente do Partido e ao Juiz Eleitoral de desligamento da 
filiação partidária mais antiga, tudo conforme fls. 08-10 constante dos 
autos. 
 
Com vista dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade da filiação mais antiga, mantendo-se a mais 
recente. É o relatório. Passo a decidir. 
 
Na hipótese dos autos, constata-se que o eleitor  fez prova das 
comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo único do art. 22 
da Lei 9096/1995, Lei dos Partidos Políticos. Nos termos do art. 22, 
parágrafo único, da Lei nº 9096/95, quem se filia a outro partido deve 
fazer comunicação ao diretório municipal, bem como ao juiz eleitoral 
em que for inscrito sob pena de caracterizar a duplicidade de filiação 
partidária. Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor 
Eleitoral, por ter apresentado elementos que descaracterizam a 
duplicidade de filiação, DECIDO nos termos da Resolução 23117 de 
20/08/2009 alterada pela Resolução TSE 23198 de 16/12/2009 pela 
nulidade da filiação ao PSDB e mantendo-se a filiação mais recente 
ao PTC do eleitor Agnaldo de Sousa Costa, em razão da 
observância do disposto no art. 22, parágrafo único da Lei 
9096/1995.Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária. Comunique-se aos 
diretórios municipais interessados e ao eleitor. Notifique-se o Dr. 
Promotor Eleitoral. Registre-se. Publique-se em edital. Cumpra-se. 
Após regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe.  
 
Campo Maior,  15 de dezembro de 2011. 
 
EDSON ALVES DA SILVA 
Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 184.42.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Antonio Joaquim de Oliveira Júnior 
Município: Jatobá 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Antônio Joaquim de Oliveira Júnior 
encontra-se em duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados 
por Edital(fls. 09), não se manifestaram, tudo conforme certidão da 
7ª Zona constante dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
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23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Antônio Joaquim de Oliveira Júnior junto aos Partidos PSB e PTB, 
em razão da falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da 
presente decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 20603.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Rilberto Lima da Silva 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Rilberto Lima da Silva encontra-se em 
duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme certidão da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Rilberto Lima da Silva junto aos Partidos PMDB e PSB, em razão da 
falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 

Processo nº 20093.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Noelia Maria Ferreira Leite 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Noelia Maria Ferreira Leite encontra-se 
em duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme certidão da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Noelia Maria Ferreira Leite junto aos Partidos PTC e PSB, em razão 
da falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da 
Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 13938.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Jackson Brandão dos Santos 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Jackson Brandão dos Santos encontra-
se em duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
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filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme certidão da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Jackson Brandão dos Santos junto aos Partidos PCB e PTC, em 
razão da falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, 
da Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da 
presente decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 12991.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessado: Cícero Cesar Ibiapina 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Cícero Cesar Ibiapina encontra-se em 
duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme fls.09-10  constante dos 
presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 

Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Cícero Cesar Ibiapina junto aos Partidos PDT e PP, em razão da 
falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da presente 
decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 20348.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Ronaldo Camelo de Oliveira 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Ronaldo Camelo de Oliveira encontra-se 
em duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme certidão da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Ronaldo Camelo de Oliveira junto aos Partidos PSB e PSDB, em 
razão da falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, 
da Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da 
presente decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
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 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 19826.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Pablo Jury Souza Barbosa 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Pablo Jury Sousa Barbosa encontra-se 
em duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme certidão da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Pablo Jury Sousa Barbosa junto aos Partidos PSB e PC do B, em 
razão da falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo único, 
da Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da 
presente decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 15152.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Maria da Conceição Alves de Andrade 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Maria da Conceição Alves de Andrade 
encontra-se em duplicidade  de filiação partidária.  
 

Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados 
por Edital(fls. 09), não se manifestaram, tudo conforme certidão da 
7ª Zona constante dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Maria da Conceição Alves de Andrade junto aos Partidos PR e PSB, 
em razão da falta de observância do disposto no art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o ajuste da 
presente decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
 
Processo nº 13416.2011.6.18.0007 
Autos de Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessada: Francisco Everton Oliveira das Neves 
Município: Campo Maior 
 
Vistos, etc. 
 
A Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral, através do doc. de fls. 02, 
informou que o(a) eleitor(a) Francisco Everton Oliveira das Neves 
encontra-se em duplicidade  de filiação partidária.  
 
Diante da ocorrência detectada pelo Sistema da Justiça Eleitoral, 
citou-se o(a) filiado(a), bem como os partidos políticos envolvidos na 
forma legal. Dentro do prazo determinado pelo Provimento nº 
12/2011 da Corregedoria Geral Eleitoral – CGE do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, alterado pelo Provimento nº 13/2011 da referida 
Corregedoria, qual seja, até a data de 7 de dezembro de 2011, o(a) 
filiado(a), bem como os respectivos Presidentes dos Partidos 
envolvidos na duplicidade de filiação, embora regularmente citados, 
não se manifestaram, tudo conforme fls. 09-11  da 7ª Zona constante 
dos presentes autos.  
 
Com vistas dos autos, o Dr. Promotor Eleitoral manifestou-se pela 
declaração de nulidade de ambas as filiações. É o relatório. Passo a 
Decidir. 
 
 Na hipótese dos autos, constata-se que o(a) eleitor(a) não fez prova 
nenhuma das comunicações previstas no artigo 21 e no parágrafo 
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. 
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Nos termos do art. 22, pár. Único da Lei nº 9096/1995, quem se filia 
a outro partido, deve fazer comunicação ao diretório municipal bem 
como ao juiz eleitoral em que for inscrito, sob pena de caracterizar a 
duplicidade de filiação partidária.  
 
Ao lume do exposto, com a anuência do Promotor Eleitoral, por não 
ter apresentado elementos que descaracterizassem a duplicidade de 
filiação, DECIDO, nos termos do art. 12, § 4º, da Resolução TSE nº 
23117 de 20/08/2009, alterada pela Resolução TSE nº 23198 de 
16/12/2009, pela nulidade de ambas as filiações do(a) eleitor(a) 
Francisco Everton Oliveira das Neves junto aos Partidos PSB e 
PSDB, em razão da falta de observância do disposto no art. 22, 
parágrafo único, da Lei nº 9096/95. Providencie o Cartório Eleitoral o 
ajuste da presente decisão no sistema de filiação partidária.  
 
Comunique-se aos Diretórios Municipais interessados e ao eleitor(a). 
Notifique-se o Dr. Promotor Eleitoral. Registre-se.Publique-se em 
edital. Cumpra-se.  
 
Após o regular trânsito em julgado, arquivem-se, realizadas as 
formalidades legais e de praxe. 
 
 Campo Maior, 15 de dezembro de 2011. 
 
  EDSON ALVES DA SILVA 
  Juiz Eleitoral da 007ª Zona 
 
  

18ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 

Processo nº 396-93.2012.6.18.0018 
ASSUNTO: AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMITÊ 
FINANCEIRO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL – ELEIÇÕES 
2012  
Requerente – COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO DO 
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – Valença do Piauí/PI 
Juiz: JOSÉ OSVALDO DE SOUSA 
FINALIDADE: INTIMAR DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA 
 
Vistos etc; 
Trata-se de AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMITÊ 
FINANCEIRO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL – referente ao 
ano de 2012, que tem como requerente o comitê acima. 
Juntou os documentos de fls. 02/277. 
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 (fls. 278). 
O cartório eleitoral apresentou relatório de diligências (fls.279/280). 
O requerente veio a juízo para justificar sobre as diligências 
solicitadas, onde pretende justificar as divergências apontadas no 
referido relatório de diligências, ocasião em que alega que, quanto 
aos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de terceiros, 
esclarece que, conforme CNPJ em anexo, constitui atividade 
econômica da empresa SILVA E BARROS LTDA a atividade de 
“77.11-0-00-Locação de automóvel sem condutor”, anexando 
documento comprobatório da titularidade do bem; quanto a 
divergência entre a prestação de contas final e as prestações de 
contas parciais, esclarece que houve erros de classificação das 
despesas na segunda parcial, o que foi devidamente corrigido e 
retificado na prestação de contas final, e, ainda, que em relação à 
divergência encontrada nas doações efetuadas a candidatos, 
encaminha para ser apreciado a prestação de contas 
RETIFICADORA, para sanar as divergências apontadas. 

Juntou às suas justificativas, os documentos de fls.282/320 
(duzentos oitenta e dois a trezentos e vinte) dos autos. 
A chefe do Cartório Eleitoral, após acurada análise sobre a 
prestação de contas do comitê financeiro em apreciação, 
abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos financeiros 
utilizados na campanha eleitoral relativa às eleições do ano de 2012, 
à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.376/2012, em 
relatório final de exame, diz que: 
No que se refere AS PEÇAS INTEGRANTES, foram apresentadas 
tempestivamente, de conformidade com o disposto no art. 40, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012; no que se refere a RECIBOS 
ELEITORAIS, foram encaminhados para análise, todos os canhotos 
dos recibos eleitorais relacionados à prestação de contas 
comprovando a arrecadação dos recursos da campanha; no que se 
refere a RECEITAS, diz que as informações constantes dos 
canhotos eleitorais conferem com as informações do Demonstrativo 
de Recursos Arrecadados e os recibos eleitorais foram preenchidos 
corretamente e encaminhados em sua integralidade. Os ingressos 
em cheque, depósito em espécie e transferências financeiras, estão 
elencadas no extrato bancário; que as doações estimadas em 
dinheiro estão acompanhadas de Nota Fiscal de doação, quando o 
doador é pessoa jurídica, ou termo de cessão temporário, no caso de 
pessoa física, e de acordo com a natureza da doação; que a 
utilização dos recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de 
terceiros, exigem que a doação deva constituir produto de serviço ou 
da atividade econômica do doador e que os bens permanentes 
integrem o seu patrimônio, nos termos do art. 23, da Resolução TSE 
nº 23.376/2012; que em resposta à diligência, o comitê requerente 
apresentou a documentação referente à doação de SILVA E 
BARROS, o que se apresenta capaz de elidir a falha apontada. 
Sobre a conta bancária, informa o relatório que esta foi aberta na 
forma estabelecida em Lei – art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa 
RFB/TSE nº 1019/2010 (CNPJ) atribuído à Receita Federal do Brasil 
e com a identificação “ELEIÇÃO 2012 – Comitê Financeiro Único – 
PSB – VALENÇA DOPIAUÍ/PI”.    As informações dos extratos 
bancários (titular, número da conta corrente, número da agência 
bancária, número do banco e data da abertura), conferem com os 
dados informados na peça “Ficha de Qualificação” do comitê 
financeiro.  Os extratos bancários foram apresentados em sua forma 
definitiva, conforme prescreve o art. 40, § 8º, da Resolução TSE nº 
23.376/2012. A movimentação bancária registra todos os ingressos 
que representam receita financeira lançados no Demonstrativo dos 
Recursos Arrecadados. Os gastos realizados são compatíveis com a 
movimentação bancária. 
Sobre as SOBRAS DE CAMPANHA, informa o relatório que não 
houve sobras financeiras de campanha, conforme registrado no 
Demonstrativo de Receitas e Despesas e verificado no saldo final 
constante do extrato bancário. 
Sobre RECURSOS DE ORÍGEM NÃO IDENTIFICADA E/OU 
FONTES VEDADAS, informa o relatório que não há na presente 
prestação de contas em análise. 
Até aqui, tudo dentro das conformidades. 
No entanto, como consta do relatório, no que se refere às 
DESPESAS, foram detectadas despesas contraídas junto às 
pessoas jurídicas – Agespisa e Eletrobrás – cuja comprovação se 
deu irregularmente por meio de outros documentos, o que denota 
que tais despesas não foram comprovadas por documentação hábil, 
segundo a legislação fiscal, o que contraria o disposto no artigo 42, 
da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
No que se refere às divergências entre informações relativas às 
despesas constantes da prestação de contas do comitê financeiro e 
aquelas constantes das prestações de contas parciais: Doações de 
outros bens ou serviços a candidatos (material de publicidade - 
santinhos e cartazes), essa situação foi corrigida na prestação de 
contas RETIFICADORA, apresentada pelo comitê requerente. 
No entanto, consoante a análise técnica das contas prestadas, 
verificou-se que o Comitê Financeiro requerente efetuou despesas 
com material de publicidade – banners, adesivos, folders, 
panfletagem – serviços de adesivagem de veículos, confecção de 
cavaletes, pinturas em muros, produção e gravação de mídia de 
áudio para propaganda eleitoral em rádio, dentre outras, sem constar 
qualquer registro de repasse ou doação em favor de candidatos 
desses gastos efetuados pelo comitê financeiro, exceto a doação de 
material de publicidade – santinhos e cartazes – referente às notas 
fiscais nº 532 e 533, constantes de fls. 214 (duzentos e quatorze) e 
217 (duzentos e dezessete) dos autos, registrada na prestação de 
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contas retificadora de fls. 284/320 (duzentos oitenta e quatro a 
trezentos e vinte). Que as inconsistências entre os gastos efetuados, 
as doações declaradas e aquelas registradas pelos candidatos, 
demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral, 
principalmente as de maior repercussão sobre as contas, as quais 
poder vir a comprometer a regularidade, a consistência e a 
confiabilidade das contas prestadas. (fls. 321/322). 
O Fiscal da Lei Eleitoral, instado a se manifestar no feito, opina pela 
desaprovação das contas do comitê requerente, alegando 
irregularidades no que se refere ao item DESPESAS, uma vez 
constatado que o comitê requerente – COMITÊ FINANCEIRO DO 
PSB DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI – realizou despesas com material 
de publicidade do tipo banners, adesivos, folders, panfletagem, 
serviço de adesivagem, confecção de cavaletes, pinturas em muro, 
produção e gravação de mídia para propaganda eleitoral em rádio, 
locação de som e de palco para comício, MAS NÃO CONSTA o 
registro da doação desses gastos em benefício de candidato, mesmo 
porque, por ocasião da prestação de contas dos candidatos, os 
próprios alegam que as despesas com as publicidades acima 
citadas, foram realizadas pelo comitê, e assim sendo, cabia ao 
comitê comprovar as doações para cada candidato; o que não fez na 
presente prestação de contas. Assim sendo, as contas do comitê 
requerente devem ser DESAPROVADAS, por ter desobedecido a 
regra, segundo a qual, toda e qualquer arrecadação de recursos 
para campanha eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, só 
poderá ser efetivada mediante a emissão de recebido eleitoral (art. 
2º, inciso IV, e caput, da Resolução TSE nº 23.373/2012), e como se 
trata de omissão de registro de receita, irregularidade grave, que 
afeta a constância das contas, com fundamente no art. 51, inciso III, 
da referida Resolução, as contas devem ser desaprovadas. (fls. 
324/326). 
Após o parecer Ministerial, em despacho de fls. 330/331 (trezentos e 
trinta a trezentos e trinta e um) dos autos, foi determinado a 
notificação do comitê financeiro, no sentido de que se manifestasse 
sobre as irregularidades citadas no relatório conclusivo, invocando-
se o próprio princípio do contraditório e da ampla defesa, no prazo 
de três dias. 
No prazo concedido, o comitê veio a juízo para justificar as 
invocadas irregularidades constantes do relatório conclusivo, 
juntando-se a documentação de fls. 334/379 (trezentos trinta e 
quatro a trezentos setenta e nove) dos autos. 
Novamente instado a se manifestar no feito, uma vez a juntada de 
novos documentos pelo comitê financeiro, o Ministério Público 
ratifica seu parecer anteriormente emitido, alegando que o referido 
comitê não cumpriu as formalidades impostas pelos artigos 2º, inciso 
IV e 4º, caput, da Resolução TSE nº 23.376/2012. Conclui que 
demonstrada inconsistências graves na prestação de contas do 
comitê requerente, e com fulcro no art. 51, inciso III, da Resolução 
supra citada, opina pela desaprovação das contas. (fls. 381). 
Autos conclusos. DECIDO:  
Percebe-se dos autos, que a discussão gira em torno do seguinte 
fato: 
Os candidatos a Prefeito e Vice, bem como a Vereadores da 
Coligação Juventude e Experiência a Serviço do Povo, que 
disputaram as eleições em outubro de 2012, por ocasião de suas 
prestações de contas individuais, alegaram que exceto as despesas 
efetuadas individualmente por estes, devidamente comprovadas nas 
suas prestações de contas, as demais despesas com a propaganda 
eleitoral, teriam ficado a cargo do Comitê Financeiro Único, e que por 
ocasião da prestação de contas do referido comitê, seriam 
comprovadas as arrecadações e despesas efetivadas com os 
candidatos. 
Por ocasião da prestação de contas do comitê financeiro único, o 
mesmo apresentou “DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES” e os 
recibos eleitorais de despesas individualmente de cada candidato, 
somente no que se refere às despesas com “SANTINHOS e 
CARTAZES” (fls. 294/296). 
No que se referem às demais despesas alegadas pelo Fiscal da Lei, 
ou seja, com confecção de ADESIVOS (fls. 182 a 185; fls. 233 a 235; 
fls. 236 a 238), no valor de R$ 660,00; R$ 550,00 e R$ 880,00;Com 
ADESIVAGEM DE VEÍCULOS – fls. 185 a 187, no valor de R$ 
450,00;Com CONFECÇÃO DE BANNERS – fls. 188 a 190, no valor 
de R$ 800,00;  Com PINTURA DE CINCO MUROS – fls. 191 a 193, 
no valor de R$ 200,00;Com PRODUÇÃO DE MINIDOOR – fls. 218 a 
220, no valor de R$ 960,00;Com CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS 
– fls. 224 a 226 e 248 a 250, no valor de R$ 700,00 d R$ 
3.600,00;Com CONFECÇÃO DE FOLDERS – fls. 239 a 241, no 

valor de R$ 400,00; Com LOCAÇÃO DE SOM E DE PALCO PARA 
COMÍCIO – fls. 242 a 244; 245 a 247; 255 a 257 e 267 a 269, nos 
valores de R$ 700,00, R$ 700,00, R$ 1.500,00, R$ 1.500,00; Com 
PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA E ÁUDIO PARA 
PROPAGANDA ELEITORAL – fls. 258 a 260, nos valores de R$ 
1.640,00;   Com PANFLETAGEM – fls. 261 a 263, no valor 
de R$ 360,00, Com AQUISIÇÃO DE BAMBU – fls. 264 a 265, no 
valor de R$ 300,00; Com CAVALETES ... o comitê financeiro único, 
não apresentou o DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES E NEM 
RECIBOS ELEITORAIS individualizados de cada candidato, limitou-
se a apresentar, em fase de diligências, uma planilha contendo 
“CONTROLE DE DOAÇÕES E DESPESAS” realizadas por cada 
candidato, conforme se verifica das fls. 348/379 (trezentos quarenta 
e oito a trezentos setenta e nove) dos autos, ou seja, apresentou a 
prestação de contas com despesas “COLETIVAS”, e não 
individualizadas. 
Pergunta-se: Essa situação configura-se irregularidade insanável? 
Diz a RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012, que trata da prestação de 
contas de campanha: 
SEÇÃO II   
DOS RECIBOS ELEITORAIS   
Art. 4º. Toda e qualquer arrecadação  de  recursos  para  a  
campanha  eleitoral,  financeiros  ou estimáveis em dinheiro, só 
poderá ser efetivada mediante a emissão do recibo eleitoral.   
SEÇÃO III   
DA COMPROVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO   
Art. 33. Toda e qualquer arrecadação de  recurso deverá ser  
formalizada mediante a emissão de recibo eleitoral, nos termos do 
disposto no art. 4º desta resolução, o qual deverá ser integralmente 
preenchido.   
Parágrafo  único. A  comprovação  dos  recursos  financeiros  
arrecadados  será  feita mediante  a apresentação dos canhotos de  
recibos eleitorais emitidos e dos correspondentes extratos bancários 
da conta de que trata o art. 12 desta resolução.   
TÍTULO II   
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS   
 CAPÍTULO I   
DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS   
Art. 35. Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral:   
I – o candidato;   
II – os comitês financeiros;   
III – os partidos políticos, em todas as suas esferas.   
(...) 
CAPÍTULO IV   
DAS PEÇAS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS   
Art. 40. A prestação de contas, ainda que não haja movimentação de  
recursos  financeiros ou estimáveis em dinheiro, deverá ser instruída 
com os seguintes documentos:   
I  –  ficha  de  qualificação  do  candidato,  dos  responsáveis  pela  
administração  de  recursos  do comitê financeiro ou do partido 
político;   
II – demonstrativo dos recibos eleitorais;   
III – demonstrativo dos recursos arrecadados;   
IV – demonstrativo com a descrição das receitas estimadas;   
V  –  demonstrativo  de  doações  efetuadas  a  candidatos,  a  
comitês  financeiros  e  a  partidos políticos;  (sublinhei) 
VI – demonstrativo de receitas e despesas;   
VII – demonstrativo de despesas efetuadas;   
VIII – demonstrativo da comercialização de bens e/ou serviços e/ou 
da promoção de eventos;   
IX – demonstrativo das despesas pagas após a eleição;   
X – conciliação bancária;   
XI  –  extratos  da  conta  bancária  aberta  em  nome  do  candidato,  
do  comitê  financeiro  ou  do partido político, nos  termos exigidos 
pelo  inciso  III  Inst nº 1542-64.2011.6.00.0000/DF 27 do art. 2º 
desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou a sua 
ausência;   
XII –  comprovantes de  recolhimento  (depósitos/transferências) à  
respectiva  direção partidária das sobras financeiras de campanha;   
XIII  –  cópia  do  contrato  firmado  com  instituição  financeira  ou  
administradora  de  cartão  de crédito, se for o caso;   
XIV  –  declaração  firmada  pela  direção  partidária  comprovando  o  
recebimento  das  sobras  de campanha constituídas por bens e/ou 
materiais permanentes, quando houver.   
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§  1º  Para  subsidiar  o  exame  das  contas  prestadas,  a  Justiça  
Eleitoral  poderá  requerer  a apresentação dos seguintes 
documentos:   
a)  documentos  fiscais  e  outros  legalmente  admitidos,  que  
comprovem  a  regularidade  dos gastos eleitorais realizados com 
recursos do Fundo Partidário;  
b)  documentos  fiscais  e  outros  legalmente  admitidos,  que  
comprovem  os  demais  gastos realizados na campanha com a 
utilização dos demais recursos;   
c) canhotos dos recibos eleitorais, quando exigíveis.   
§  2º  O  demonstrativo  dos  recursos  arrecadados  deverá  conter  
a  identificação  das  doações recebidas, em dinheiro ou estimáveis 
em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou 
serviços e da promoção de eventos.  (sublinhei) 
§  3º O  demonstrativo  com  as  receitas  estimadas  em  dinheiro  
deverá  descrever  o  bem  e/ou serviço  recebido,  informando  a 
quantidade, o  valor unitário  e  avaliação pelos preços praticados  no 
mercado, acompanhado do respectivo recibo eleitoral, com a origem 
de sua emissão.  (sublinhei) 
§ 4º O demonstrativo de receitas e despesas especificará as 
receitas, as despesas, os saldos e as eventuais sobras de 
campanha.   
§  5º O  demonstrativo  das  despesas  pagas  após  a  eleição  
deverá  discriminar  as  obrigações assumidas até a data do pleito e 
pagas após essa data.   
§ 6º O demonstrativo do resultado da comercialização de bens e/ou 
serviços e/ou da promoção de eventos discriminará:   
I – o período da sua realização;   
II  –  o  valor  total  auferido  na  comercialização  de  bens  e/ou  
serviços  e/ou  da  promoção  de eventos;   
III – o custo  total despendido na comercialização de bens e/ou 
serviços e/ou da promoção de eventos;   
IV – as especificações necessárias à identificação da operação;   
V – a identificação dos adquirentes de bens e/ou serviços.   
§ 7º A conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não  
lançados pela  instituição bancária, deverá ser apresentada quando 
houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de 
receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de 
forma a justificá-la.   
§ 8º Os extratos bancários deverão ser entregues em sua forma 
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a 
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais, 
ou que omitam qualquer movimentação financeira.   
§ 9º O partido político que utilizar recursos originários do Fundo 
Partidário na campanha deverá apresentar  à  Justiça  Eleitoral,  na  
prestação  de  contas  final,  extrato  bancário  do  período  a  que  se 
referem as aplicações ou as doações efetuadas ou recebidas desse 
tipo de recurso.   
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a  regularidade das contas, 
decidindo  (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):   
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;   
II  –  pela  aprovação  com  ressalvas,  quando  verificadas  falhas  
que  não  lhes  comprometam  a regularidade;   
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que 
comprometam a sua regularidade;   
IV – pela não prestação, quando:   
a) não apresentados,  tempestivamente,  as peças e  documentos de 
que  trata  o art. 40 desta resolução;   
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos 
previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;   
c)  apresentadas  desacompanhadas  de  documentos  que  
possibilitem  a  análise  dos  recursos arrecadados e dos gastos 
realizados na campanha.   
§  1º  Também  serão  consideradas  não  prestadas  as  contas  
quando  elas  estiverem desacompanhadas de documentos que 
possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos de  
campanha  e  cuja  falta  não  seja  suprida  no  prazo  de  72  horas,  
contado  da  intimação  do responsável. Inst nº 1542-
64.2011.6.00.0000/DF 33 § 2º Julgadas não prestadas, mas 
posteriormente apresentadas,  as  contas  não  serão  objeto  de  
novo  julgamento,  sendo  considerada  a  sua apresentação apenas 
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao 
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta 
resolução.   

§ 3º O partido político, por si ou por  intermédio de comitê  financeiro, 
que  tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às 
normas referentes à arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei 
nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da 
quota do Fundo Partidário do  ano  seguinte  ao  trânsito  em  julgado  
da  decisão,  sem  prejuízo  de  os  candidatos  beneficiados 
responderem  por  abuso  do  poder  econômico  ou  por  outras  
sanções  cabíveis  (Lei  nº  9.504/97,  art.25).   
§  4º  A  sanção  de  suspensão  do  repasse  de  novas  quotas  do  
Fundo  Partidário,  por desaprovação  total ou parcial da prestação 
de contas, deverá ser aplicada de  forma proporcional e razoável, 
pelo período de 1  (um) mês a 12  (doze) meses, ou por meio do 
desconto, do valor a ser repassado,  na  importância  apontada  
como  irregular,  não  podendo  ser  aplicada  a  sanção  de 
suspensão, caso a prestação de contas não seja  julgada após 5  
(cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo 
único).  
Na verdade, a meu ver, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, 
em abalizado parecer de fls. 324/326 (trezentos vinte e quatro a 
trezentos vinte e seis), ratificado às fls. 381 (trezentos oitenta e um) 
dos autos. 
É que, percebe-se dos autos, pelo próprio relatório final de exame 
das contas ora apreciadas, da lavra da chefe de cartório desta 18ª 
zona eleitoral, após aprofundada análise na prestação de contas 
apresentada, e sob o prisma da legislação eleitoral acima citada e 
transcrita, que a mesma não deve ser aprovada, diante das 
irregularidades constatadas, notadamente no que se refere à análise 
das DESPESAS, onde podemos constatar que: No se refere a 
DESPESAS, foram detectadas despesa contraídas junto a pessoas 
jurídicas – Agespisa e Eletrobrás – cuja comprovação se deu 
irregularmente por meio de outros documentos, o que denota que 
tais despesas não foram comprovadas por documentação hábil, 
segundo a legislação fiscal, o que contraria o disposto no artigo 42, 
da Resolução TSE nº 23.376/2012. 
No que se refere às divergências entre informações relativas às 
despesas constantes da prestação de contas do comitê financeiro e 
aquelas constantes das prestações de contas parciais: Doações de 
outros bens ou serviços a candidatos (material de publicidade - 
santinhos e cartazes), essa situação foi corrigida na prestação de 
contas RETIFICADORA, apresentada pelo comitê requerente. 
No entanto, consoante a análise técnica das contas prestadas, 
verificou-se que o Comitê Financeiro requerente efetuou despesas 
com material de publicidade – banners, adesivos, folders, 
panfletagem – serviços de adesivagem de veículos, confecção de 
cavaletes, pinturas em muros, produção e gravação de mídia de 
áudio para propaganda eleitoral em rádio, dentre outras, sem constar 
qualquer registro de repasse ou doação em favor de candidatos 
desses gastos efetuados pelo comitê financeiro, exceto a doação de 
material de publicidade – santinhos e cartazes – referente às notas 
fiscais nº 532 e 533, constantes de fls. 214 (duzentos e quatorze) e 
217 (duzentos e dezessete) dos autos, registrada na prestação de 
contas retificadora de fls. 284/320 (duzentos oitenta e quatro a 
trezentos e vinte). Que as inconsistências entre os gastos efetuados, 
as doações declaradas e aquelas registradas pelos candidatos, 
demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral, 
principalmente as de maior repercussão sobre as contas, as quais 
poder vir a comprometer a regularidade, a consistência e a 
confiabilidade das contas prestadas. (fls. 321/322). 
Como disse o Fiscal da Lei Eleitoral - Ministério Público Eleitoral - 
folheando os autos, constata-se que realmente, apesar do comitê 
financeiro requerente ter comprovado efetivamente os gastos com o 
material de propaganda eleitoral, estes gastos efetuados pelo comitê 
ora requerente, não foram realizados em seu benefício próprio e 
direto; mas sim em favor de candidatos filiados ao partido do referido 
comitê, que disputaram as eleições de 2012, razão pela qual 
deveriam constar as doações para cada candidato, como prevê a 
nossa legislação eleitoral vigente, uma vez que toda e qualquer 
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, financeiros ou 
estimáveis em dinheiro, só poderá ser efetivada mediante a emissão 
de recibo eleitoral (art. 2º, inciso IV e 4º, caput, da Resolução TSE nº 
23.373/2012). 
Ressalte-se, ainda, que na oportunidade que teve o comitê financeiro 
requerente, para justificar as divergências/irregularidades citadas no 
relatório conclusivo, o mesmo veio a juízo para fazer a juntada de 
uma PLANILHA DE CONTROLE DE DOAÇÕES, constando a 
arrecadação e os gastos efetivamente realizados pelo comitê a favor 
dos candidatos aos cargos majoritários e proporcionais (Prefeito e 
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vice e Vereadores), MAS NÃO JUNTOU COMPROVAÇÃO DE 
DOAÇÕES E NEM DE RECIBOS ELEITORAIS individualizados para 
cada candidato, referentes às despesas citadas como realizadas a 
favor dos mesmos. Agindo assim, o comitê financeiro requerente não 
atendeu às regras estabelecidas na nossa legislação eleitoral vigente 
referente à prestação de contas de campanha, segundo a qual toda 
e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, 
financeiros ou estimáveis em dinheiro, só poderá ser efetivada 
mediante a emissão de recibo eleitoral (art. 2º, inciso IV e art. 4º, 
caput, da Resolução TSE nº 23.373/2012). Assim, depreende-se que 
o não cumprimento dos dispositivos legais acima citados pelo comitê 
financeiro requerente, dificulta a análise dos gastos efetivamente 
realizados a favor de cada candidato. Sendo assim, outro caminho 
não se pode seguir, a não ser desaprovar as contas do comitê ora 
requerente. 
Lembrando que por ocasião das prestações de contas dos 
candidatos, estes declararam que as despesas não realizadas pelos 
mesmos, teriam sido realizadas pelo comitê financeiro, sendo que o 
mesmo (comitê financeiro), por ocasião de sua prestação de contas, 
comprovaria as receitas e despesas, através dos competentes 
recibos, o que levou à aprovação daquelas contas, “com ressalvas”. 
No entanto, infelizmente, o comitê financeiro não comprovou, através 
dos recibos eleitorais, as despesas realizadas com os candidatos, 
individualmente, como deveria fazer, entendendo que poderia fazer a 
prestação de contas com “despesas coletivas”, não individualizando 
as doações com os competentes recibos eleitorais, mas apenas 
através de “planilha” elaborada pelo comitê. 
É bem verdade que a ausência do demonstrativo das doações, mas 
com a emissão de recibos eleitorais e notas ficais, referentes às 
despesas realizadas pelos candidatos individualizados, poderiam 
levar à aprovação das contas do comitê, com ressalvas; mas no 
caso concreto, além da ausência de doações, também não existem 
recibos eleitorais nem notas fiscais individualizadas para cada 
candidato, que possam levar à Justiça Eleitoral a fiscalização das 
receitas e gastos efetivados pelo comitê com cada candidato. Ou 
seja, a documentação acostada aos autos que justifica a 
arrecadação, doação e despesas individualizadas, daquelas 
realizadas pelo comitê a favor dos candidatos, restringe-se tão 
somente aos dados constantes da referida “Planilha”, não 
comprovado com as doações e recibos eleitorais e nem mesmo por 
notas fiscais individualizadas, não sendo suficiente para que a 
Justiça Eleitoral possa fiscalizar as receitas e gastos dos candidatos 
individualmente; impondo-se, consequentemente, a desaprovação 
das contas do Comitê Financeiro. 
Registre-se que o TSE, em recente decisão, em caso análogo, ou 
seja, quando o comitê não prestar contas com os gastos 
individualizados com cada candidato, comprovando com as doações 
e recibos ou mesmo com as notas fiscais individualizadas para cada 
candidato, já decidiu pela desaprovação das contas. Se não 
vejamos: 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
ACÓRDÃO - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 601-51. 
201 0.6.00.0000 - CLASSE 6— GUARDA-MOR - MINAS GERAIS 
Relatora: Ministra Nancy And righi 
Agravante: Gilmar Ferreira dos Santos 
Advogados: João Batista de Oliveira Filho e outros 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 
2008. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. QUITAÇÃO 
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CANDIDATO PELO 
COMITÊ. INVIABILIDADE. 
1. O comitê financeiro e os candidatos devem manter contas 
bancárias específicas independentes, emitir individualmente os 
recibos eleitorais e prestar contas separadamente.(sublinhei). 
2. O candidato deve fazer a administração financeira de sua 
campanha de forma direta ou por intermédio de pessoa 
especialmente designada, utilizando recursos que, quando recebidos 
de comitês financeiros, devem ser considerados doações e 
registrados mediante recibos eleitorais. (sublinhei). 
3. Agravo regimental não provido. 
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das 
notas de julgamento. 
Brasília, 6 de setembro de 2011.  
  
No mesmo sentido: 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. COMITÊ FINANCEIRO. CANHOTOS DOS RECIBOS 
ELEITORAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 
SENTENÇA MANTIDA. CONTAS DESAPROVADAS. 
1. A não apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais afronta o 
disposto nos artigos 3º e 17, § 2º, da Resolução n.º 22.715/2008, 
constituindo vício insanável que acarreta a desaprovação das 
contas. 
2. Recurso a que se nega provimento. 
(Recurso Eleitoral nº 814550, Acórdão nº 21024 de 19/04/2012, 
Relator(a) FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, 
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1110, 
Data 30/04/2012, Página 2-6 ) 
Portanto, a legislação eleitoral atual, passou a ser mais rigorosa, no 
que se refere à fiscalização dos gastos de campanha, onde exige 
necessariamente, na prestação de contas, a comprovação das 
arrecadações e dos gastos efetivamente realizados por cada 
candidato, comprovado através de doações e recibos eleitorais (ou 
até mesmo de notas fiscais), desde que individualizadas com cada 
candidato, seja da eleição majoritária, seja proporcional. 
Registre-se, como já dito acima, que por ocasião da prestação de 
contas dos candidatos eleitos, os mesmos declararam que, além dos 
gatos efetivados individualmente por cada um, comprovado na sua 
prestação de contas, ficara acordado que as demais despesas 
realizadas com a propaganda eleitoral, teriam ficado a cargo do 
comitê financeiro único, o que seria comprovado por ocasião da 
prestação de contas do referido comitê. 
Infelizmente, como ficou comprovado, assim não agiu o comitê, ou 
seja, não apresentou os comprovantes das doações e recibos 
eleitorais, nem mesmo notas fiscais individualizadas, das despesas 
efetivadas com cada candidato, seja da eleição majoritária ou 
proporcional. 
Como se vê da decisão do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral acima 
citada -     ACÓRDÃO - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 601-51.201 0.6.00.0000 - CLASSE 6— 
GUARDA-MOR - MINAS GERAIS - Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi - a desaprovação das contas do comitê requerente se 
impõe , uma vez que tem por norte decisão do Egrégio Tribunal 
Superior Eleitoral. 
Portanto, infelizmente, outro caminho não há a seguir, senão a 
desaprovação das contas do comitê financeiro único, ora requerente. 
Ressalte-se que neste feito está sendo julgada a prestação de 
contas do COMITÊ FINANCEIRO, cujas penalidades a serem 
impostas, se dirigem ao referido comitê. 
ISTO POSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e de 
conformidade com o disposto no artigo 30, inciso III, da Lei nº 
9.504/97, c/c o artigo 51, inciso III, da Resolução nº 23.376/2012, e 
demais dispositivos de lei vigente concernente à espécie, bem como 
ensinamentos jurisprudenciais, JULGO DESAPROVADAS as contas 
do COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO, ora requerente, referente às 
eleições de outubro de 2012. 
Transitada em julgado, proceda-se o cartório eleitoral, aos 
expedientes necessários. 
Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes. 
Valença do Piauí/PI, 23 de maio de 2013. 
 
Bel. José Osvaldo de Sousa 
Juiz Eleitoral da 18ª Zona 
 
  

23ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

E D I T A L   n º   1 2 / 2 0 1 3 
 
PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 5-89.2013.6.18.0023 
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PROCEDÊNCIA: SANTA FILOMENA-PI (23ª ZONA ELEITORAL - 
SANTA FILOMENA) 
PROTOCOLO: 9.774/2013 
JUIZ: HELIOMAR RIOS FERREIRA 
ASSUNTO: Prestação anual de contas que faz o Diretório Municipal 
do Partido dos Trabalhadores de Santa Filomena - PI. 
PARTES E ADVOGADOS:  
REQUERENTE(S): Diretório Municipal do Partidos dos 
Trabalhadores em Santa Filomena - PI, Partido Político 
 
Em cumprimento ao que determina o art. 15, da Resolução – TSE nº. 
21.841/2004, c/c art. 32, § 2º, da Lei nº. 9.096/95. 
FAÇO SABER a todos, em especial aos Partidos Políticos, que foi 
apresentada neste Cartório da 23ª ZE-PI, Prestação de Contas 
referente ao ano de 2012 (dois mil e doze), do Partido dos 
Trabalhadores – PT, e que os demais Partidos Políticos tem o prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da publicação dos balanços 
financeiros,  para o seu exame, podendo impugná-las no prazo de 05 
(cinco) dias do término da publicação deste edital. 
 E, para que chegue ao conhecimento de todos expeço o 
presente Edital, que será publicado e afixado nos locais onde, de 
acordo com os costumes, divulgam tais documentos. Santa 
Filomena, Estado do Piauí, no dia 27 de maio, do ano de dois mil e 
treze. Eu, GIULIANO KID AZANBUJA, Chefe do Cartório Eleitoral 
da 23ª ZE-PI, o digitei e subscrevi. 
___________________ 
Giuliano Kid Azanbuja 
Chefe de Cartório 23ª ZE-PI 
  

24ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Intimação 
 

AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 347-34.2012.6.18.0024 
 
PARTES: Candidato(S): YRAPUAN LEITE RODRIGUES DE SOUSA 
 
FINALIDADE: INTIMAR o candidato para, querendo, apresentar, NO 
PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca do  
RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação de 
contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 419-21.2012.6.18.0024 
PARTES: REQUERENTE(S)(S): COMITÊ FINANCEIRO 
MUNICIPAL PARA VEREADOR DO PT do B, representado por seu 
presidente Osvaldo José da Silva 

FINALIDADE: INTIMAR o candidato para, querendo, apresentar, NO 
PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca do  
RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação de 
contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 404-52.2012.6.18.0024 
 
PARTES: REQUERENTE(S)(S): MARIA BORGES DA SILVA 
 
FINALIDADE: INTIMAR o candidato para, querendo, apresentar, NO 
PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca do  
RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação de 
contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 385-46.2012.6.18.0024 
 
PARTES: REQUERENTE(S)(S): ROSILENE DA SILVA SOUSA 
 
FINALIDADE: INTIMAR o candidato para, querendo, apresentar, NO 
PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca do  
RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação de 
contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  

mailto:zon024@tre-pi.gov.br
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SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 276-32.2012.6.18.0024 
 
PARTES: REQUERENTE(S)(S): COMITÊ FINANCEIRO DO PRP 
DE JOSÉ DE FREITAS, por meio de seu presidente JOÃO DE 
DEUS MOREIRA LIMA 
 
FINALIDADE: INTIMAR o requerente para, querendo, apresentar, 
NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca 
do  RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação 
de contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 278-02.2012.6.18.0024 
 
PARTES: INTERESSADO(S): PARTIDO REPUBLICANO 
PROGRESSISTA – PRP DE JOSÉ DE FREITAS, por meio de seu 
presidente JOÃO DE DEUS MOREIRA LIMA 
 
FINALIDADE: INTIMAR o interessado para, querendo, apresentar, 
NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca 
do  RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação 
de contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 

Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 341-27.2012.6.18.0024 
 
PARTES: INTERESSADO(S): COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL 
UNICO DO PHS DE JOSÉ DE FREITAS, por meio de sua presidente 
FRANCIONE ALVARENGA ALVES 
 
FINALIDADE: INTIMAR o interessado para, querendo, apresentar, 
NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca 
do  RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação 
de contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 336-05.2012.6.18.0024 
 
PARTES: REQUERENTE(S)(S): DIREÇÃO MUNICIPAL DO PHS 
DE JOSÉ DE FREITAS, por meio de seu presidente JOÃO 
ANTÔNIO DE SOUSA FILHO 
 
FINALIDADE: INTIMAR o requerente para, querendo, apresentar, 
NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca 
do  RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação 
de contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
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AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 327-43.2012.6.18.0024 
 
PARTES: REQUERENTE(S)(S): Direção Municipal do PSDC de 
José de Freitas, por meio de seu presidente MANOEL PEREIRA 
DAS NEVES 
 
FINALIDADE: INTIMAR o requerente para, querendo, apresentar, 
NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, manifestação escrita acerca 
do  RELATÓRIO FINAL DE EXAME juntado aos autos da prestação 
de contas acima identificada. 
 
ADVERTÊNCIA: Sempre que a manifestação resulte em alteração 
dos dados registrados no SPCE – Sistema de Prestação de Contas 
de Campanha Eleitoral, o Candidato deverá apresentar nova mídia  
gerada pelo referido sistema, com status de RETIFICADORA, bem 
como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente 
assinadas, acompanhadas dos documentos que comprovem as 
alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§1º e 2º da 
Resolução TSE 23.376/2012.  
 
SEDE DO JUÍZO: 24ª Zona - Praça Gov. Pedro Freitas, 50 – Centro 
– JOSÉ DE FREITAS, com expediente, de segunda a sexta, de 07 
às 14h. Telefone (86) 3264-1299. E-mail: zon024@tre-pi.jus.br.  
 
O presente aviso de intimação foi expedido na forma da delegação 
concedida pelo art. 6º da resolução TRE-PI nº 247/2012  
 
Arsênio Almeida Martins 
Servidor da 24ª Zona - JOSÉ DE FREITAS 
 
 
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 358-63.2012.6.18.0024  
ORIGEM : JOSÉ DE FREITAS-PI (24ª ZONA ELEITORAL - JOSÉ 
DE FREITAS) 
JUIZ(ÍZA): Dr. Lirton Nogueira Santos 
Partes: 0REQUERENTE(S)(S):ANTONIO LUIZ DE SANTANA 
ADVOGADO(S): FLORENÇO ALVES BRANDÃO NETO - OAB: 
9123/PI; ANA LÚCIA GONÇALVES SOUSA - OAB: 2160/PI; 
Joaquim Santana Neto - OAB: 3584/PI 
Finalidade: INTIMAR O CANDIDATO A APRESENTAR 
MANIFESTAÇÃO QUANTO AO RELATÓRIO FINAL 
APRESENTADO NOS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 72 
HORAS, CONFORME DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO: 
 
“Em cumprimento à decisão exarada pela Corte Regional 
Eleitoral às fls. 183/187, determino ao cartório eleitoral desta 24ª 
Zona que providencie a intimação do eleitor Antônio Luiz de 
Santana acerca do relatório final acostado às fls. 120/121 dos 
presentes autos o qual poderá manifestar-se dentro do prazo de 
72 (setenta e duas) horas, a contar de sua intimação, nos termos 
do disposto no art. 48 da Res. TSE nº 23.376/2012. Após, dê-se 
vista ao Ministério Público Eleitoral. 
 
José de Freitas, 27 de maio de 2013. 
 
Lirton Nogueira Santos 
Juiz Eleitoral” 
 
  

34ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Intimação 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL  
ELEIÇÕES 2012 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº430-20.2012.6.18.0034 

Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSD 
Município: Buriti dos Montes 
Interessado: José Valmi Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº431-05.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PTB 
Município: Buriti dos Montes 
Interessado: Maria de Lourdes da Silva Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº488-23.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PTB 
Município: São João da Serra 
Interessado: Ivon Marques Cavalcante 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
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Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº476-09.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSD 
Município: São João da Serra 
Interessado: José Francisco Cruz Filho 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº487-38.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PTB 
Município: São João da Serra 
Interessado: João Batista Cardoso 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 

do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº486-53.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PT 
Município: São João da Serra 
Interessado: Francisco Bernadino de Sousa 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº442-34.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PRB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Antonia Andrade Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº371-32.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
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Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PMDB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: José Visgueira Sobrinho 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº454-48.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSD 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Francisca Vaneilda Bezerra Muniz 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº441-49.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PRTB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Cleidinaldo Rodrigues da Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 

acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº471-84.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PT 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Luis Manoel de Andrade 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 22 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº455-33.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PSD 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Francisca Vaneilda Bezerra Muniz 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, II, da Resolução TSE nº23.376/2012. Publique-se no 
Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art.56, da Resolução TSE 



Ano IV, Número 095 Teresina, terça-feira, 28 de maio de 2013 Página 22 

 

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 

nº23.376/2012. Registre-se. Intime-se o Ministério Público Eleitoral 
pessoalmente. Após, arquive-se os autos. Castelo do Piauí, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº440-64.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PRTB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Cleidinaldo Rodrigues da Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº372-17.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PMDB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: José Visgueira Sobrinho 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 24 de maio de 
2013. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
 
 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL – 
ELEIÇÕES 2012 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº420-73.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PMDB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Arcanjo Miguel Lira Brandão 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 22 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº292-53.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PSB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Valdeci Ferreira Lima 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação das presentes contas. Eis o 
sucinto relatório, DECIDO. A(O) direção municipal/comitê financeiro 
mencionado(a) acima, após ter sido devidamente notificado(a), 
apresentou a contento as peças da prestação de contas de sua 
campanha, uma vez que os documentos acostados aos autos estão 
em consonância com a Resolução 23.376/2012, que trata de 
prestação de contas nas eleições municipais 2012. Desse modo, à 
luz do que determina a resolução citada e em consonância com o 
parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo as contas 
apresentadas, nos termos do art.51, I, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº290-83.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PV 
Município: Castelo do Piauí 
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Interessado: Antônio Luis Almeida 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação das presentes contas. Eis o 
sucinto relatório, DECIDO. A(O) direção municipal/comitê financeiro 
mencionado(a) acima, após ter sido devidamente notificado(a), 
apresentou a contento as peças da prestação de contas de sua 
campanha, uma vez que os documentos acostados aos autos estão 
em consonância com a Resolução 23.376/2012, que trata de 
prestação de contas nas eleições municipais 2012. Desse modo, à 
luz do que determina a resolução citada e em consonância com o 
parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo as contas 
apresentadas, nos termos do art.51, I, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº367-92.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PT 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio Fernando da Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação das presentes contas. Eis o 
sucinto relatório, DECIDO. A(O) direção municipal/comitê financeiro 
mencionado(a) acima, após ter sido devidamente notificado(a), 
apresentou a contento as peças da prestação de contas de sua 
campanha, uma vez que os documentos acostados aos autos estão 
em consonância com a Resolução 23.376/2012, que trata de 
prestação de contas nas eleições municipais 2012. Desse modo, à 
luz do que determina a resolução citada e em consonância com o 
parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo as contas 
apresentadas, nos termos do art.51, I, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº416-36.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PR 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Agripino Monte Lima 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 

do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº409-44.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PTC 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio da Silva Araújo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº405-07.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PRB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Arcanja Viana Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº350-56.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
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Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PP 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Alberto de Freitas Moura Neto 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 27 de maio de 
2013. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL – 
ELEIÇÕES 2012 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº398-15.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PRB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Arcanja Viana Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona. 
 
 
PROCESSO Nº368-77.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 

Direção Municipal 
Partido: PT 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Francisco Antônio Oliveira Matos 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº356-63.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PP 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Alberto de Freitas Moura Neto 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº287-31.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PV 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Francisco das Chagas Brito de Araújo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
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financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº288-16.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Newton Rossi Bezerra Melo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº331-50.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PDT 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Francisco Jesus Vieira 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise. 
Desse modo, à luz do que determina a Resolução TSE 
nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do Ministério 
Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas apresentadas, 
pois as falhas constatadas, quando analisadas em conjunto, não 
comprometem a regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 23 de maio de 2013. 
Ulysses Gonçalves da Silva Neto –  
Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº406-89.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PTC 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio da Silva Araújo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 27 de maio de 
2013. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL – 
ELEIÇÕES 2012 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº430-20.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSD 
Município: Buriti dos Montes 
Interessado: José Valmi Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
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maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº431-05.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PTB 
Município: Buriti dos Montes 
Interessado: Maria de Lourdes da Silva Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº488-23.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PTB 
Município: São João da Serra 
Interessado: Ivon Marques Cavalcante 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº476-09.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSD 
Município: São João da Serra 

Interessado: José Francisco Cruz Filho 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº487-38.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PTB 
Município: São João da Serra 
Interessado: João Batista Cardoso 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº486-53.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PT 
Município: São João da Serra 
Interessado: Francisco Bernadino de Sousa 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
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comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº442-34.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PRB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Antonia Andrade Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº371-32.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PMDB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: José Visgueira Sobrinho 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 

 
 
PROCESSO Nº454-48.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSD 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Francisca Vaneilda Bezerra Muniz 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº441-49.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PRTB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Cleidinaldo Rodrigues da Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº471-84.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PT 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Luis Manoel de Andrade 
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Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 22 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº455-33.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PSD 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Francisca Vaneilda Bezerra Muniz 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº440-64.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PRTB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: Cleidinaldo Rodrigues da Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 

movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº372-17.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PMDB 
Município: Juazeiro do Piauí 
Interessado: José Visgueira Sobrinho 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 24 de maio de 
2013. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
 
 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL – 
ELEIÇÕES 2012 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº420-73.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PMDB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Arcanjo Miguel Lira Brandão 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
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análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 22 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº292-53.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PSB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Valdeci Ferreira Lima 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação das presentes contas. Eis o 
sucinto relatório, DECIDO. A(O) direção municipal/comitê financeiro 
mencionado(a) acima, após ter sido devidamente notificado(a), 
apresentou a contento as peças da prestação de contas de sua 
campanha, uma vez que os documentos acostados aos autos estão 
em consonância com a Resolução 23.376/2012, que trata de 
prestação de contas nas eleições municipais 2012. Desse modo, à 
luz do que determina a resolução citada e em consonância com o 
parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo as contas 
apresentadas, nos termos do art.51, I, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº290-83.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PV 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio Luis Almeida 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação das presentes contas. Eis o 
sucinto relatório, DECIDO. A(O) direção municipal/comitê financeiro 
mencionado(a) acima, após ter sido devidamente notificado(a), 
apresentou a contento as peças da prestação de contas de sua 
campanha, uma vez que os documentos acostados aos autos estão 
em consonância com a Resolução 23.376/2012, que trata de 
prestação de contas nas eleições municipais 2012. Desse modo, à 
luz do que determina a resolução citada e em consonância com o 
parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo as contas 
apresentadas, nos termos do art.51, I, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº367-92.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 

Comitê Financeiro 
Partido: PT 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio Fernando da Silva 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação das presentes contas. Eis o 
sucinto relatório, DECIDO. A(O) direção municipal/comitê financeiro 
mencionado(a) acima, após ter sido devidamente notificado(a), 
apresentou a contento as peças da prestação de contas de sua 
campanha, uma vez que os documentos acostados aos autos estão 
em consonância com a Resolução 23.376/2012, que trata de 
prestação de contas nas eleições municipais 2012. Desse modo, à 
luz do que determina a resolução citada e em consonância com o 
parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo as contas 
apresentadas, nos termos do art.51, I, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº416-36.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PR 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Agripino Monte Lima 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº409-44.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PTC 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio da Silva Araújo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
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regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº405-07.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PRB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Arcanja Viana Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº350-56.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Comitê Financeiro 
Partido: PP 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Alberto de Freitas Moura Neto 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 

 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 27 de maio de 
2013. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL – 
ELEIÇÕES 2012 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº398-15.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PRB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Arcanja Viana Soares 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona. 
 
 
PROCESSO Nº368-77.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PT 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Francisco Antônio Oliveira Matos 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
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PROCESSO Nº356-63.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PP 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Alberto de Freitas Moura Neto 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº287-31.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PV 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Francisco das Chagas Brito de Araújo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) 
não compromete(m) a regularidade da prestação de contas sob 
análise, haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, 
à luz do que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em 
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo 
com ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas 
constatadas, quando analisadas em conjunto, não comprometem a 
regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº288-16.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PSB 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Newton Rossi Bezerra Melo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 

"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise, 
haja vista a falta de movimentação financeira. Desse modo, à luz do 
que determina a Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância 
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, aprovo com 
ressalvas as contas apresentadas, pois as falhas constatadas, 
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade 
das contas, nos termos do art.51, 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, 21 de maio de 2013. Ulysses 
Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº331-50.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PDT 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Francisco Jesus Vieira 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), 
complementou parcialmente as informações inicialmente 
apresentadas, de modo que as incorreções ainda existentes não 
comprometem a regularidade da prestação de contas sob análise. 
Desse modo, à luz do que determina a Resolução TSE 
nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do Ministério 
Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas apresentadas, 
pois as falhas constatadas, quando analisadas em conjunto, não 
comprometem a regularidade das contas, nos termos do art.51, 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, 23 de maio de 2013. 
Ulysses Gonçalves da Silva Neto –  
Juiz Eleitoral da 34ª Zona." 
 
 
PROCESSO Nº406-89.2012.6.18.0034 
Origem: Castelo do Piauí – 34ªZE/PI 
Juiz: Ulysses Gonçalves da Silva Neto 
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2012 
Direção Municipal 
Partido: PTC 
Município: Castelo do Piauí 
Interessado: Antônio da Silva Araújo 
Finalidade: Intimar o(a) interessado(a) da sentença, a seguir 
transcrita, proferida nos autos do processo acima citado: 
"Vistos etc., Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral 
do(a) direção municipal/comitê financeiro em epígrafe. O Ministério 
Público Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das presentes 
contas. Eis o sucinto relatório, DECIDO. Consoante os documentos 
acostados aos autos, verificou-se que o(a) direção municipal/comitê 
financeiro em epígrafe, após ter sido regularmente notificado(a), não 
complementou as informações inicialmente apresentadas, no entanto 
a(s) incorreção(ões) ainda existente(s) não compromete(m) a 
regularidade da prestação de contas sob análise, haja vista a falta de 
movimentação financeira. Desse modo, à luz do que determina a 
Resolução TSE nº23.376/2012 e em consonância com o parecer do 
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Ministério Público Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas 
apresentadas, pois as falhas constatadas, quando analisadas em 
conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos 
do art.51, 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, 22 de 
maio de 2013. Ulysses Gonçalves da Silva Neto – Juiz Eleitoral da 
34ª Zona." 
 
Cartório Eleitoral da 34ª Zona, em Castelo do Piauí, 27 de maio de 
2013. 
Leonardo França Lima do Vale – Chefe do Cartório Eleitoral da 
34ªZE/PI. 
  

56ª Zona Eleitoral 
 
Portarias 
 

PORTARIA Nº 002/2013 
 
O Doutor Valdemi Alves de Almeida, Juiz Eleitoral desta 56ª Zona, 
no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. 
 
CONSIDERANDO a requisição pelo Juízo Eleitoral da 56ª Zona 
Eleitoral à Prefeitura Municipal de Simões de servidor efetivo do 
quadro para fins de cessão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Piauí, nos termos da Portaria nº 093/2013 , datada do dia 
24/05/2013, subscrita pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Ordinária nº 6.999/93 e 
Resolução TRE-PI nº 259/2013, as quais disciplinam sobre a cessão 
de servidores para atuarem junto à Justiça Eleitoral; 
RESOLVE: 
DESIGNAR o servidor público municipal  ROBERVAL JOSÉ DE 
CARVALHO, auxiliar administrativo, da Prefeitura Municipal de 
Simões, para que fique à disposição Justiça Eleitoral a partir do dia 
27 de maio do corrente ano. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Juiz Eleitoral da 56ª Zona. 
Simões/PI, 26 de maio de 2013 
 
Dr. Valdemi Alves de Almeida 
Juiz da 56ª Zona Eleitoral 
  

58ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Notificação 
 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO  RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 333-45.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
69.235/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL – PSB– MIGUEL LEÃO 
CNPJ: 15.430.797/0001-34 
Presidente: JOEL DE LIMA 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 124/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 20/05/2013, o partido político em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 58. 

Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do PSB de Miguel 
Leão:  
 
1. Não constam os dados do Tesoureiro do partido em questão na 
Ficha de Qualificação de fls. 03/04; 
 
2. Não consta nos autos o extrato da conta nº 5398-1, referente ao 
mês de novembro de 2012, conforme dispõe o art. 40, §8º, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 
3. O período de gestão do Presidente do partido em questão, acima 
citado, consta na prestação de contas de 01/01/2012 a 31/12/2013, 
enquanto no registro de partido político esse período é de 
27/10/2011 a 27/10/2014.  
 
É o relatório. Às considerações superiores. 
                    
Monsenhor Gil/PI, 24 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 333-45.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
69.235/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO – PSB– MIGUEL 
LEÃO 
CNPJ: 16.306.146/0001-08 
Presidente: GEDEÃO DE LIMA 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 125/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 20/05/2013, o comitê financeiro em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 58. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do Comitê Financeiro 
Único do PSB de Miguel Leão:  
 
1. Omissão quanto à entrega da 1ª prestação de contas parcial 
(28/07 a 02/08/2012) e da 2ª prestação de contas parcial (28/08 a 
02/09/2012), em desrespeito ao disposto no art. 60 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012; 
 
2. Não constam os dados do Tesoureiro do comitê em questão na 
Ficha de Qualificação de fls. 24/25; 
 
3. Não consta nos autos o extrato da conta nº 79-5, referente ao mês 
de novembro de 2012, conforme dispõe o art. 40, §8º, da resolução 
supracitada; 
 
4. Segundo os autos, a conta acima referida foi aberta em 
30/06/2012 (fl. 24), o que não se coaduna com a data da concessão 
do CNPJ do comitê, em 07/07/2012, eis que o mencionado cadastro 
na receita federal é requisito para a abertura da conta bancária, nos 
termos do art. 12, §1º, da aludida resolução; 
 
5. O período de gestão do Presidente do comitê em questão, acima 
citado, consta na prestação de contas de 30/06/2012 a 07/10/2012, 
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enquanto no registro de comitê financeiro esse período é de 
30/06/2012 a 06/11/2012.  
 
É o relatório. Às considerações superiores. 
                    
Monsenhor Gil/PI, 24 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 453-88.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
76.197/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL – PDT– MONSENHOR GIL 
CNPJ: 01.338.085/0001-85 
Presidente: BENEDITA ANDRADE LEAL DE ABREU 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 127/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o partido político em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 50. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do PDT de Monsenhor 
Gil:  
 
1. Prestação de contas entregue em 08/11/2012, fora do prazo fixado 
pelo art. 38 da Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 
2. Ausência dos extratos da conta nº 1891, agência 1607, referentes 
aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2012, 
contrariando o disposto no art. 40, §8º, da resolução supracitada; 
 
É o relatório. Às considerações superiores.  
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 453-88.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
76.197/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO – PDT– 
MONSENHOR GIL 
CNPJ: 16.534.139/0001-55 
Presidente: ALEX SANDRO DOS SANTOS SOUSA 
 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 128/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o comitê financeiro em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 50. 

Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do Comitê Financeiro 
Único do PDT de Monsenhor Gil:  
 
1. Prestação de contas entregue em 08/11/2012, fora do prazo fixado 
pelo art. 38 da Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 
2. Ausência dos extratos da conta nº 52.854, agência 16379, 
referentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2012, contrariando o disposto no art. 40, §8º, da 
resolução supracitada; 
 
3. A conta acima discriminada foi aberta em 01/08/2012, fora do 
prazo fixado pelo art. 12, §1º, alínea “a”, da citada resolução, eis que 
o CNPJ do comitê foi concedido em 19/07/2012, conforme se vê à fl. 
45. 
 
É o relatório. Às considerações superiores.  
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
  
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 321-31.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
68.487/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
Candidato(a): JOÃO GULART BENÍCIO DA SILVA - 13123 - 
VEREADOR – CURRALINHOS  - CNPJ: 16.007.104/0001-68 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 129/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o candidato em tela 
não apresentou resposta à mencionada notificação, conforme 
certidão de fl. 27. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, resta caracterizada a seguinte INCONSISTÊNCIA 
na prestação de contas do candidato JOÃO GULART BENÍCIO DA 
SILVA:  
                 
1) A declaração de recebimento de sobras de bens e/ou materiais 
permanentes, à fl. 14 dos autos, não foi assinada pelo Presidente do 
PT de Curralinhos, Deusdete Vieira da Silva.  
 
É o relatório. Às considerações superiores. 
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME  
Referente aos Autos nº: 339-52.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
69.571/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
Candidato(a): IVO DA SILVA ARAÚJO - 36111 - VEREADOR – 
MONSENHOR GIL  CNPJ: 16.347.724/0001-46 
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Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 126/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o candidato em tela 
não apresentou resposta à mencionada notificação, conforme 
certidão de fl. 38. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do candidato IVO DA 
SILVA ARAÚJO:  
               
1) Ausência do extrato da conta bancária nº 1941-6, agência 1989, 
relativo ao mês de novembro do ano de 2012, em desacordo com o 
disposto no art. 40, §8º, da Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 
2) Segundo o Demonstrativo de Recursos Arrecadados (fl. 05), a 
Descrição das Receitas Estimadas (fl. 06) e o recibo eleitoral nº 0001 
(fl. 28), o candidato em tela recebeu doação de 3.000 santinhos e 50 
adesivos, totalizados em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), de 
SUZANA DE OLIVEIRA, conforme a Nota Fiscal nº 303, emitida pela 
empresa Reciclo Comunicação Visual LTDA, a qual sequer foi 
apresentada nos autos.  
 
O candidato não comprovou que a citada doação constitui produto 
do serviço ou da atividade econômica da doadora Suzana de 
Oliveira, contrariando assim o disposto no art. 23, parágrafo único, 
da resolução supracitada. 
 
É o relatório. Às considerações superiores.  
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO  RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 333-45.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
69.235/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL – PSB– MIGUEL LEÃO 
CNPJ: 15.430.797/0001-34 
Presidente: JOEL DE LIMA 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 124/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 20/05/2013, o partido político em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 58. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do PSB de Miguel 
Leão:  
 
1. Não constam os dados do Tesoureiro do partido em questão na 
Ficha de Qualificação de fls. 03/04; 
 
2. Não consta nos autos o extrato da conta nº 5398-1, referente ao 
mês de novembro de 2012, conforme dispõe o art. 40, §8º, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012; 

 
3. O período de gestão do Presidente do partido em questão, acima 
citado, consta na prestação de contas de 01/01/2012 a 31/12/2013, 
enquanto no registro de partido político esse período é de 
27/10/2011 a 27/10/2014.  
 
É o relatório. Às considerações superiores. 
                    
Monsenhor Gil/PI, 24 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 333-45.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
69.235/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO – PSB– MIGUEL 
LEÃO 
CNPJ: 16.306.146/0001-08 
Presidente: GEDEÃO DE LIMA 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 125/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 20/05/2013, o comitê financeiro em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 58. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do Comitê Financeiro 
Único do PSB de Miguel Leão:  
 
1. Omissão quanto à entrega da 1ª prestação de contas parcial 
(28/07 a 02/08/2012) e da 2ª prestação de contas parcial (28/08 a 
02/09/2012), em desrespeito ao disposto no art. 60 da Resolução 
TSE nº 23.376/2012; 
 
2. Não constam os dados do Tesoureiro do comitê em questão na 
Ficha de Qualificação de fls. 24/25; 
 
3. Não consta nos autos o extrato da conta nº 79-5, referente ao mês 
de novembro de 2012, conforme dispõe o art. 40, §8º, da resolução 
supracitada; 
 
4. Segundo os autos, a conta acima referida foi aberta em 
30/06/2012 (fl. 24), o que não se coaduna com a data da concessão 
do CNPJ do comitê, em 07/07/2012, eis que o mencionado cadastro 
na receita federal é requisito para a abertura da conta bancária, nos 
termos do art. 12, §1º, da aludida resolução; 
 
5. O período de gestão do Presidente do comitê em questão, acima 
citado, consta na prestação de contas de 30/06/2012 a 07/10/2012, 
enquanto no registro de comitê financeiro esse período é de 
30/06/2012 a 06/11/2012.  
 
É o relatório. Às considerações superiores. 
                    
Monsenhor Gil/PI, 24 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
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AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 453-88.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
76.197/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL – PDT– MONSENHOR GIL 
CNPJ: 01.338.085/0001-85 
Presidente: BENEDITA ANDRADE LEAL DE ABREU 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 127/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o partido político em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 50. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do PDT de Monsenhor 
Gil:  
 
1. Prestação de contas entregue em 08/11/2012, fora do prazo fixado 
pelo art. 38 da Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 
2. Ausência dos extratos da conta nº 1891, agência 1607, referentes 
aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2012, 
contrariando o disposto no art. 40, §8º, da resolução supracitada; 
 
É o relatório. Às considerações superiores.  
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 453-88.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
76.197/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
PRESTADOR : COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO – PDT– 
MONSENHOR GIL 
CNPJ: 16.534.139/0001-55 
Presidente: ALEX SANDRO DOS SANTOS SOUSA 
 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do partido político/comitê financeiro 
acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos 
financeiros utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 128/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o comitê financeiro em 
questão não apresentou resposta à mencionada notificação, 
conforme certidão de fl. 50. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do Comitê Financeiro 
Único do PDT de Monsenhor Gil:  
 
1. Prestação de contas entregue em 08/11/2012, fora do prazo fixado 
pelo art. 38 da Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 

2. Ausência dos extratos da conta nº 52.854, agência 16379, 
referentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2012, contrariando o disposto no art. 40, §8º, da 
resolução supracitada; 
 
3. A conta acima discriminada foi aberta em 01/08/2012, fora do 
prazo fixado pelo art. 12, §1º, alínea “a”, da citada resolução, eis que 
o CNPJ do comitê foi concedido em 19/07/2012, conforme se vê à fl. 
45. 
 
É o relatório. Às considerações superiores.  
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
  
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME 
Referente aos Autos nº: 321-31.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
68.487/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
Candidato(a): JOÃO GULART BENÍCIO DA SILVA - 13123 - 
VEREADOR – CURRALINHOS  - CNPJ: 16.007.104/0001-68 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 129/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o candidato em tela 
não apresentou resposta à mencionada notificação, conforme 
certidão de fl. 27. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, resta caracterizada a seguinte INCONSISTÊNCIA 
na prestação de contas do candidato JOÃO GULART BENÍCIO DA 
SILVA:  
                 
1) A declaração de recebimento de sobras de bens e/ou materiais 
permanentes, à fl. 14 dos autos, não foi assinada pelo Presidente do 
PT de Curralinhos, Deusdete Vieira da Silva.  
 
É o relatório. Às considerações superiores. 
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
 
 
AVISO DE NOTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DE EXAME  
Referente aos Autos nº: 339-52.2012.6.18.0058   PROTOCOLO Nº 
69.571/2012 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2012 
Candidato(a): IVO DA SILVA ARAÚJO - 36111 - VEREADOR – 
MONSENHOR GIL  CNPJ: 16.347.724/0001-46 
 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados 
sobre a prestação de contas do candidato acima nominado, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros 
utilizados na campanha relativas às eleições de 2012.  
 
Expedida a Notificação nº 126/2013, publicada no Diário de Justiça 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de 21/05/2013, o candidato em tela 
não apresentou resposta à mencionada notificação, conforme 
certidão de fl. 38. 
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Conclusão 
 
Diante do exposto, restam caracterizadas as seguintes 
INCONSISTÊNCIAS na prestação de contas do candidato IVO DA 
SILVA ARAÚJO:  
               
1) Ausência do extrato da conta bancária nº 1941-6, agência 1989, 
relativo ao mês de novembro do ano de 2012, em desacordo com o 
disposto no art. 40, §8º, da Resolução TSE nº 23.376/2012; 
 
2) Segundo o Demonstrativo de Recursos Arrecadados (fl. 05), a 
Descrição das Receitas Estimadas (fl. 06) e o recibo eleitoral nº 0001 
(fl. 28), o candidato em tela recebeu doação de 3.000 santinhos e 50 
adesivos, totalizados em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), de 
SUZANA DE OLIVEIRA, conforme a Nota Fiscal nº 303, emitida pela 
empresa Reciclo Comunicação Visual LTDA, a qual sequer foi 
apresentada nos autos.  
 
O candidato não comprovou que a citada doação constitui produto 
do serviço ou da atividade econômica da doadora Suzana de 
Oliveira, contrariando assim o disposto no art. 23, parágrafo único, 
da resolução supracitada. 
 
É o relatório. Às considerações superiores.  
                    
Monsenhor Gil/PI, 27 de maio de 2013. 
 
Lucyne Pereira da Silva Soares 
Chefe de Cartório – 58ª Z.E./PI 
  

61ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

E D I T A L  Nº  30/2013 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
(PRAZO 03 DIAS) 
 
 O Dr. ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA, Juiz 
Eleitoral desta 61ª Zona – Floriano, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais, etc., 
 
 FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, nos autos do processo 
PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 480-62.2012.6.18.0061  prolatou a 
sentença de cópia anexa, que fica fazendo parte integrante 
inseparável deste 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, que será afixado no lugar de costume do 
Cartório Eleitoral e publicado no Diário de Justiça Eletrônica. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Floriano (PI), sede da 61ª Zona 
Eleitoral, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio dos ano de dois 
mil e treze. Eu, _________, (Bela. Margaret Alacoque de Amorim) – 
Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi. 
 
 
ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA 
Juiz Eleitoral 
  

Sentenças 
 
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 480-628.2012.6.18.0061 
Candidato: REGINA DA MOTA SANTOS 
Partido Político: PSB 
 
 

S E N T E N Ç A 
 
Vistos etc... 
 
 REGINA DA MOTA SANTOS, devidamente qualificada nas 
fls. 02, apresentou Prestação de Contas Relativa à Arrecadação e 
Aplicação de Recursos Financeiros na Campanha Eleitoral de 2012, 
para o Cargo de Vereador. 
 
 Análise técnica do Analista nas fls. 50/51, informando que 
não foram constatadas quaisquer inconsistências na presente 
prestação de contas. 
 
 Parecer do Ministério Público Eleitoral de fls. 52, opinando 
pela aprovação, sem ressalvas, das contas apresentadas. 
 
 Vieram-me os autos conclusos. 
 
 É o relatório. Passo à decisão. 
 
 Tratam-se os presentes autos de Prestação de Contas 
Relativa à Arrecadação e Aplicação de Recursos Financeiros na 
Campanha Eleitoral de 2012 de campanha referente aos candidatos 
a Vereador concorrentes neste Município de Floriano. 
 
 De acordo com os documentos constantes destes autos, 
verifico que o processo foi devidamente instruído e diligenciado, e 
toda a análise dos autos está consubstanciada em minúcias no 
relatório técnico final de fls. 50/51, informando que não há 
inconsistências na presente prestação de contas. 
 
 Resta, pois, constatada que a presente prestação de 
contas preencheu todos os requisitos legais para sua aprovação. 
 
 Em razão do exposto, observando que a prestação de 
contas está de acordo com as disposições legais, e, em consonância 
com a análise técnica e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, 
com fundamento no art. 30, da Lei n.º 9.504/97 e art. 51, da 
Resolução TSE nº 23.376/2012, JULGO APROVADAS SEM 
RESSALVAS as contas apresentadas por REGINA DA MOTA 
SANTOS, que concorreu ao cargo de Vereador nestas Eleições de 
2012, neste Município de Floriano-PI. 
 
 Registre-se. Publique-se. Intime-se. 
 
 Após as formalidades legais, não havendo recurso, 
arquive-se. 
 

Floriano, 22 de maio de 2013. 
 

Dr. ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA 
Juiz da 61ª Zona Eleitoral 

 
 

63ª Zona Eleitoral 
 
Editais 
 

Edital 012/2013 - LISTAS DE APOIAMENTO 
 
COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
 
  O Doutor  JOÃO HENRIQUE SOUSA GOMES, 
Juiz da 063ª Zona Eleitoral da Circunscrição do Piauí – em exercício, 
no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto na 
Resolução TSE n.º 23.282/2010, etc. 
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  Torna Público, a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos 
Partidos Políticos e ao MPE, que foi apresentado ao cartório desta 
63ª Zona Eleitoral a relação de apoiamento, contendo as assinaturas 
de 40 (quarenta) eleitores, encaminhada pelo Partido Social 
(Protocolo SADP nº 9.051/2013, datado de 17/05/2013), 
representado pelo Sr. Antonio Almeida de Sousa, titulo eleitoral nº 
000078191503, para os fins de obtenção de registro do referido 
partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, podendo os interessados 
consultarem a referida lista, para, querendo, apresentarem 
impugnação fundamentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
publicação deste, nos termos do § 5 do art. 11 da Resolução TSE nº 
23.282/2010.  
  Dado e passado na cidade de Teresina/PI, aos 
27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de dois mil e treze. Eu,  
BEL. Quintino Nunes da Silva Filho, CHEFE DE CARTÓRIO DA 63.ª 
ZONA ELEITORAL- EM EXERCÍCIO, digitei o presente edital, que é 
assinado pelo MM Juiz Eleitoral. 
   
  Teresina (PI), 27 de maio de 2013. 
 
 
Dr. João Henrique Sousa Gomes 
Juiz da 63.ª Zona Eleitoral, em exercício 
                            
  

66ª Zona Eleitoral 
 
Sentenças 
 
AÇÃO PENAL Nº 2-20.2004.6.18.0066 (5/2004) – CLASSE AP 
ORIGEM: SANTA CRUZ DO PIAUÍ - (66ª ZONA ELEITORAL - 
SANTA CRUZ DO PIAUÍ) 
RESUMO: AÇÃO PENAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - 
INSCRIÇÃO ELEITORAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE 
CONDENAÇÃO CRIMINAL  
JUIZ: VALDEMI ALVES DE ALMEIDA  
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
DENUNCIADO(S): JOSENILSON SOUSA ALENCAR 
ADVOGADO: JOSÉ DE ARIMATÉA GONÇALVES DE MOURA 
SEGUNDO 
DENUNCIADO(S): RENATO AUGUSTO DA SILVA 
ADVOGADO: Dr. Agrimar Rodrigues de Araújo 
DENUNCIADO(S): ROGÉRIO RICARDINO DE OLIVEIRA 
 
Trata-se de pedido de revogação do benefício de suspensão 
condicional do processo formulado pelo Ministério Público Eleitoral 
sob o argumento de que o beneficiário JOSENILSON SOUSA 
ALENCAR teria descumprido as condições que lhe foram impostas 
por ocasião da concessão do benefício. 
 
Com razão o Ministério Público Eleitoral. 
 
Em 29/09/2010 foi realizada audiência na qual o réu aceitou a 
proposta de suspensão condicional do processo, feita pelo Ministério 
Público Eleitoral, consistente em: 
 
a) comparecimento mensal, até o dia trinta (30) de cada mês, 
iniciando-se em outubro do corrente ano, ao Cartório Eleitoral para 
justificar suas atividades; 
 
b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de quinze (15) dias 
sem autorização Judicial; 
 
c) - doação, no prazo de trinta (30) dias, para a Igreja Assembleia de 
Deus, de uma cesta básica equivalente a trinta por. cento (30%) do 
salário mínimo, a ser revertida em favor de pessoas carentes de Wall 
Ferraz/PI, devendo ser comprovada mediante nota fiscal e recibo 
com a prova da mencionada doação. 
 

Em fls. 237 denota-se que o réu não cumpriu com o acordo e instado 
a apresentar justificativa não foi encontrado no endereço constante 
dos autos fato que motivou o pedido de revogação do benefício 
formulado pelo Ministério Público Eleitoral. 
 
O artigo 89 da Lei 9099/95 em seu § 4° da Lei nO9.099/95, prevê a 
revogação da suspensão condicional do processo quando o 
beneficiário, sem motivo justificado, descumprir qualquer uma das 
condições impostas. 
 
Ante o exposto, acato o parecer ministerial de fl. 244 e revogo o 
benefício da suspensão condicional do processo, deferido ao 
denunciado JOSENILSON SOUSA ALENCAR (fls. 195/196) e o faço 
com fundamento no artigo 89, § 4°, da Lei 9099/95 e, por via de 
arrastamento, determino o prosseguimento do feito em seus 
ulteriores termos. 
 
Intime-se o Ministério Público Eleitoral para ciência desta decisão e 
para que requeira a providência judicial que entender necessária. 
 
Cumpra-se, sem maiores delongas. 
 
Santa Cruz do Piauí (PI). 22 de abril de 2013. 
 
Bel. Adelmar de Sousa Martins 
Juiz Eleitoral - 66ª Zona 
  

82ª Zona Eleitoral 
 
Aviso de Intimação 
 

AVISO DE INTIMAÇÃO 
 
REPRESENTAÇÃO N.º 357-98.2012.6.18.0082  
PROTOCOLO N.º: 76.293/2012 
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR ABUSO DE 
PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUGRÁGIO 
REPRESENTANTE: Coligação "Respeito e Compromisso com o 
Povo", por meio de seu representante legal, Raimundo Silvestre da a 
Costa 
ADVOGADO: Dr. Uanderson Fereira da Silva – OAB:5456/PI 
REPRESENTADOS: Antonio Rodrigues dos Santos Filho, Candidato 
a Prefeito vencedor e Adaurício Mguel de Sousa Santos, Candidato 
a Vice-prefeito vencedor 
 
FINALIDADE: Intimar as partes e advogados da designação de 
audiência para oitivas de testemunhas.  
O Excelentíssimo Senhor Dr. MARCUS KLINGER MADEIRA DE 
VASCONCELOS, Juiz Eleitoral em exercício da 82ª Zona Eleitoral, 
na forma da lei e nos termos da Resolução do TRE-PI n.º 151, de 
30/09/2008 e do Provimento n.º 02/2008 da Corregedoria Regional 
Eleitoral do Piauí, INTIMA as partes e os Advogados 
supramencionados, para o conhecimento do inteiro teor do despacho 
de fls. 201 dos autos da  Ação de Representação Eleitoral acima 
referida, cientificando os mesmos de que foi designada Audiência 
para oitiva das testemunhas para o dia 05 de junho de 2013, às 
09:00h, na sala de audiência do Fórum local situado na Praça Mal. 
Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Várzea Grande – PI, conforme o 
despacho cujo teor é o seguinte: "Vistos. Com razão em parte o 
representante do Ministério Público Eleitoral. Não existem 
referências aos nacionais José da Paz dos Santos e Samara Costa 
de Carvalho nos depoimentos constantes nos autos, motivo pelo 
qual a oitiva de tais pessoas, na qualidade de testemunhas referidas, 
não pode ser deferido. Em relação à perícia técnica requerida, sob 
pena de cercear a defesa, não vejo como indeferir o pleito para fins 
de suposta adulteração das gravações, bem como a existência de 
edição e trucagem da mídia. Dessa forma, defiro as diligências 
requeridas,à exceção da inquirição de  José da Paz dos Santos e 
Samara Costa de Carvalho. Designo assim audiência para oitiva de 
testemunhas referidas Luiza Maria de Jesus e Claudison de Brito 
Sousa para o dia 05/06/2013, às 09 horas, na Sala de Audiências do 
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Fórum local. Expeçam-se ofícios requeridos. Encaminhe-se a mídia, 
mediante ofício, à Polícia Federal para os devidos fins. Intimem-se. 
Demais expedientes necessários. Várzea Grande (PI),09 de maio de 
2013. MARCUS KLINGER MADEIRA DE VASCONCELOS. Juiz 
Eleitoral".  
 
 
AVISO DE INTIMAÇÃO  
 
REPRESENTAÇÃO N.º 7-76.2013.6.18.0082  
PROTOCOLO N.º: 3.691/2013 
ASSUNTO: AÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO CONTRA O VEREADOR ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA DO 
MUNICÍPIO DE TANQUE DO PIAUÍ 
DENUNCIANTE: Ministério Público Eleitoral da 82ª Zona – Várzea 
Grande - Piauí 
DENUNCIADO: Antônio da Silva  Vieira, Candidato a Vereador do 
município de Tanque do Piauí 
 
FINALIDADE: Intimar as partes e advogado da designação de 
audiência para oitivas de testemunhas.  
O Excelentíssimo Senhor Dr. MARCUS KLINGER MADEIRA DE 
VASCONCELOS, Juiz Eleitoral em exercício da 82ª Zona Eleitoral, 
na forma da lei e nos termos da Resolução do TRE-PI n.º 151, de 
30/09/2008 e do Provimento n.º 02/2008 da Corregedoria Regional 
Eleitoral do Piauí, INTIMA as partes e os Advogados 
supramencionados, para o conhecimento do inteiro teor do despacho 
de fls. 37 dos autos da  Ação Penal Eleitoral acima referida, 
cientificando os mesmos de que foi designada Audiência para oitiva 
das testemunhas para o dia 05 de junho de 2013, às 11:00h, na sala 
de audiência do Fórum local situado na Praça Mal. Deodoro da 
Fonseca, s/n, centro, Várzea Grande – PI, conforme o despacho cujo 
teor é o seguinte: "R. Hoje. Recebo a denúncia ofertada contra o 
acusado ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA, por preencher os requisitos 
legais . Tendo em vista que o tipo penal em questão comporta 
suspensão condicional do processo, na forma do art. 89, da Lei nº 
9.099/95, designo audiência para o dia 05/06/2013, às 11 horas, na 
Sala de Audiências deste Juízo. O acusado deve comparecer à 
audiência portando todas as certidões de antecedentes criminais 
necessárias para constatação dos requisitos exigidos na Lei para 
concessão do benefício penal mencionado, devidamente 
acompanhado de advogado. Cite-se. Cientifique-se o representante 
do Ministério Público. Expedientes necessários. Várzea Grande 
(PI),09 de maio de 2013. MARCUS KLINGER MADEIRA DE 
VASCONCELOS. Juiz Eleitoral".  
 
  
 

OUTROS 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
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ANEXOS 
 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO 
___________________________________________________________________________________________________ 

Vigésima Primeira Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 20 de maio de 2013  a 24 de maio de 2013, presidida pelo o 
Exmo. Sr. Des. José Ribamar Oliveira, Vice-Presidente no exercício da Presidência. 

Foram distribuídos pelo sistema de Processamento de Dados, os seguintes feitos: 
 
Mandado de Segurança nº 115-60.2013.6.18.0000 (1) 
Origem: JOAQUIM PIRES-PI (85ª ZONA ELEITORAL - JOAQUIM PIRES) 
Relator: Francisco Hélio Camelo Ferreira 
Tipo: Distribuição automática 
IMPETRANTE: REGINA MARIA RAMOS DOS SANTOS 
ADVOGADO: Dr. Garcias Guedes Rodrigues Júnior 
ADVOGADOS: Dr. Germano Tavares Pedrosa e Silva e Outros 
IMPETRADO: JUIZ ELEITORAL DA 85ª ZONA 
 
Prestação de Contas nº 50-28.2012.6.18.0056 (2) 
Origem: CARIDADE DO PIAUÍ-PI (56ª ZONA ELEITORAL - SIMÕES) 
Relator: AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO 
Tipo: Distribuição automática 
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, Por seu representante legal 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 56ª ZONA 
 
Prestação de Contas nº 484-30.2012.6.18.0084 (3) 
Origem: JARDIM DO MULATO-PI (84ª ZONA ELEITORAL - ANGICAL DO PIAUÍ) 
Relator: JORGE DA COSTA VELOSO 
Tipo: Distribuição automática 
RECORRENTE: LERIAM GOMES DE CARVALHO, Candidato ao cargo de vereador no  município de Jardim do Mulato/PI 
ADVOGADA: Dra. Andréia de Araújo Silva 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 84ª ZONA 
 
Prestação de Contas nº 610-20.2012.6.18.0007 (4) 
Origem: CAMPO MAIOR-PI (7ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR) 
Relator: AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO 
Tipo: Distribuição automática 
RECORRENTE: MIRIAN DE MEDEIROS SANTOS, Candidata a Vereadora de Campo Maior - PI 
ADVOGADO: José Ribamar  Coelho Filho 
ADVOGADOS: Dr. Weverton Macedo Rocha e Outros 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 7ª ZONA 
 
Petição nº 174-85.2012.6.18.0096 (5) 
Origem: CAMPO MAIOR-PI (96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR) 
Relator: JORGE DA COSTA VELOSO 
Tipo: Distribuição automática 
REQUERENTE(S): EDIVALDO MORAIS SILVA 
ADVOGADO: Germano Tavares Pedrosa e Silva 
ADVOGADOS: Alexandre de Castro Nogueira e Outros 
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu representante 
 
Quadro de distribuição 
Relator Total 
JORGE DA COSTA VELOSO  2 
Francisco Hélio Camelo Ferreira 1 
AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO 2 
 
Lista de advogados 
 
Parte ou advogado Ocorrência 
Alexandre de Castro Nogueira (5) 
Dr. Garcias Guedes Rodrigues Júnior (1) 
Dr. Germano Tavares Pedrosa e Silva (1) 
Dr. Weverton Macedo Rocha (4) 
Dra. Andréia de Araújo Silva (3) 
Germano Tavares Pedrosa e Silva (5) 
José Ribamar  Coelho Filho (4) 
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em Teresina, 27 de maio de 2013. 
 JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA-Presidente do TRE/PI, em exercício 
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Balanço Patrimonial 

 
Partido: Partido Verde 
Órgão do Partido: Estadual UF/Município: PI/Teresina                      Ano: 2012 
 Total 
1 ATIVO 50.647,25 
1.1 ATIVO CIRCULANTE 41.741,75 
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE  - FUNDO PARTIDÁRIO 40,747,30 
1.1.1.01 Disponível 40.747,30 
1.1.1.01.02 Banco Conta Movimento 40.747,30 
1.1.1.1.02.01 Banco 001/ Agência: 3178-X/ Conta: 43311-4 40.747,30 
1.1.2 ATIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS 994,45 
1.1.2.01  Disponível 994,45 
1.1.2.01.02 Banco Conta Movimentos 994,45 
1.1.2.01.02.01 – Banco: 001/ Agência: 3178-X/ Conta: 20.267-3 994,45 
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.905,50 
1.2.1.04 Imobilizado  8.905,50 
1.2.1.04.01 Bens Móveis 8.905,50 
1.2.1.04.01.01 Máquinas e Equipamentos 5.205,50 
1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática 283,50 
1.2.1.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos (Especificar) 4.922,00 
1.2.1.04.01.01.07.01 Centrais Splits de ar condicionador e bebedouro elétrico 4.922,00 
1.2.1.04.01.02 Móveis e utensílios 3.700,00 
1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 3.700,00 

 
TERESINA-PI, 31 de dezembro de 2012 

 
 

   _________________________________    _______________________________     __________________________ 
      TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO           DEOCLECIANO GUEDES FERREIRA                 TIAGO VIEIRA SANTOS 

                      Presidente                                                              Tesoureiro                                         Contabilista/CRC Nº 7562/PI 

 
 

Balanço Patrimonial 
 

Partido: Partido Verde 
Órgão do Partido: Estadual UF/Município: PI/Teresina                      Ano: 2012 
 Total 
2 PASSIVO 50.647,25 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 164,19 
2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS 164,19 
2.1.2.05 Transferência de Recursos Financeiros a Efetuar 164,19 
2.1.2.05.02 Outras Transferências de Recursos Financeiros a Efetuar 164,19 
2.1.2.05.02.01 Recursos de origem não identificada  164,19 
2.3 Patrimônio Social 50.483,06 
2.3.1 Patrimônio Social Fundo Partidário 49.682,80 
2.3.2 Patrimônio Social Outros Recursos 830,26 
2.3.1.02 Resultados Acumulados – Fundo Partidário 49.652,80 
2.3.1.03. Resultado do exercício – Fundo Partidário 49.652,80 
2.3.1.03.01 Superávit do exercício – Fundo Partidário 49.652,80 
2.3.2.03 Resultado do Exercício – Outros Recursos - 775,10 
2.3.2.03.02 Déficit do Exercício – Outros Recursos - 775,10 
Resultado do Exercício – Fundo Partidário + Outros Recursos 48.877,70 
Superávit do Exercício – Fundo Partidário + Outros Recursos 48.877,70 
  
  
  

 
TERESINA-PI, 31 de dezembro de 2012 

 
 

   _________________________________    _______________________________     __________________________ 
      TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO           DEOCLECIANO GUEDES FERREIRA                 TIAGO VIEIRA SANTOS 

                      Presidente                                                              Tesoureiro                                         Contabilista/CRC Nº 7562/PI 
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ANEXO AO PROCESSO Nº 39-33.2013.6.18.0001 DA 1ª ZONA  ELEITORAL 

 
Inscrição Nome do Filiado Partido / Zona Data de Filiação  

023916941503 ADRIANA ALVES DOS SANTOS PPS / 1 
PTC / 1 

04/10/1997 
12/04/2013 

029065491562 ANDRE ANDRESON RODRIGUES PPL / 1 
PSOL / 1 

07/10/2011 
11/12/2012 

026429591546 ANGELA MARIA BRASIL DE SOUSA PPS / 1 
PT / 1 

09/03/2001 
01/06/2012 

021691271546 ANTONIO CARLOS DE SOUSA PT / 1 
PRP / 1 

25/12/2009 
06/10/2011 

036501561554 ANTONIO MARCOS PEREIRA DE 
ARAUJO 

PT / 1 
PRB / 1 

01/06/2012 
24/03/2008 

015355911589 ANTONIO ROBERTO LIMA PTC / 1 
PSDC / 1 

15/04/2013 
05/08/2011 

025758891562 CARLOS JAMYS DE SOUSA NERY PT / 1 
PTC / 1 

30/10/2008 
11/04/2013 

029495911511 CLEONICE DE OLIVEIRA NUNES PRP / 1 
PRB / 1 

30/10/2012 
03/08/2007 

022973851503 DALVINA PEREIRA DE ARAUJO PPS / 1 
PTC / 1 

20/08/1996 
11/04/2013 

029139131597 DILERMANO DE ARAUJO COELHO PT / 1 
PSDB / 1 

06/10/2011 
18/01/2013 

029468451503 EDIVAN JOSE DE SOUSA PT / 1 
PRP / 1 

30/10/2008 
10/10/2012 

023224481570 EDVALDO DA SILVA GUIMARÃES PSTU / 1 
PSB / 1 

25/09/2012 
21/09/2011 

029477331562 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 
DA SILVA 

PT / 1 
PTB / 1 

21/05/2012 
01/03/2006 

029370481554 FRANCISCO ELTON FARIAS DA 
ROCHA 

DEM / 1 
PRP / 1 

01/04/2004 
10/10/2012 

007896551570 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA PT / 1 
PTC / 1 

30/11/2006 
12/04/2013 

029128701562 FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA 
AGUIAR 

PRTB / 1 
PTC / 1 

11/04/2008 
12/04/2013 

020388441562 ISABEL CRISTINA PEREIRA DE 
SOUSA CRUZ 

PRP / 1 
PT / 1 

10/10/2012 
25/02/2006 

023925931503 JOANA DARC SILVA PRP / 1 
DEM / 1 

30/10/2012 
26/02/1999 

023681701554 LUCIENE OLIVEIRA CARDOSO PRB / 72 
PT / 1 

30/09/2009 
13/06/2012 

015319881511 LUIS CARLOS BATISTA PC DO B / 1 
PTC / 1 

10/06/1999 
15/04/2013 

008495121520 LUIZ DE ASSUNCAO GALENO PT / 1 
PRP / 1 

30/10/2008 
10/10/2012 

004532701589 LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO DEM / 1 
PTC / 1 

22/02/1999 
23/10/2012 

041155941570 MANOEL FRANCISCO MESSIAS DA 
SILVA JUNIOR 

PSDB / 1 
PC DO B / 1 

27/11/2012 
13/09/2012 

000295371503 MARCAL RAIMUNDO RODRIGUES PT / 1 
PRP / 1 

05/01/2006 
30/10/2012 

035284411520 MARCELO AVELINO DA CRUZ PRTB / 1 
PTC / 1 

11/04/2008 
12/04/2013 

027540631546 MARCELO CARDOSO FERREIRA PMDB / 1 
PTC / 1 

15/04/1999 
11/04/2013 

024160381554 MARCIA LOPES DE SOUSA PMDB / 1 
PRP / 1 

15/04/1999 
11/10/2012 

009893091511 MARIA DA CONCEICAO SILVA PPS / 1 
PTC / 1 

10/10/1996 
10/04/2013 

000127361511 MARIA DE FATIMA PINHEIRO GALENO PT / 1 
PRP / 1 

30/10/2008 
10/10/2012 

027967101570 MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA 
SILVA 

PT / 1 
PTC / 1 

30/10/2008 
14/10/2012 

024654541503 MARNILTON GOMES DA SILVA PPL / 1 
PRP / 1 

07/10/2011 
10/10/2012 

018944361511 MAURO GOMES DE MORAIS PV / 1 
PTC / 1 

25/08/2003 
15/04/2013 



Ano IV, Número 095 Teresina, terça-feira, 28 de maio de 2013 Página 42 

 

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 

034792181503 NOELMA DE MELO SOUZA PRTB / 1 
PT / 1 

11/04/2008 
13/06/2012 

027536521511 PAULA SALDANHA SOUSA PT / 1 
PPS / 1 

13/06/2012 
20/03/2003 

026308131546 RAIMUNDO HERLES PINHEIRO 
GALENO 

PT / 1 
PRP / 1 

30/10/2008 
10/10/2012 

057565850760 RUBENS BORGES MARTINS PDT / 1 
PRP / 1 

09/07/2007 
10/10/2012 

040667031503 SAVYO RODRIGUES MACHADO DE 
AMORIM 

PSD / 1 
PT / 1 

07/10/2011 
21/05/2012 

008408971511 SEBASTIAO PEREIRA DO 
NASCIMENTO 

PRP / 1 
PTC / 1 

30/10/2012 
30/09/2011 

032057211503 SUELY MARIA LIMA BORGES 
CARVALHO 

PRP / 1 
PT / 1 

30/10/2012 
30/10/2008 

008413471597 UBIRAJARA CESAR DE ALMEIDA DEM / 1 
PMDB / 1 

25/11/1997 
23/01/2013 

037047371503 WELCIO CLEITON BARBOSA ALVES PRP / 1 
PRB / 1 

30/10/2012 
03/08/2007 

023920581503 WELLINGTON GOMES MARINHO PDT / 1 
PSOL / 1 

09/09/1997 
25/02/2013 

 
   

 
ANEXO EDITAL N.º 040/2013 DA 6ª ZONA ELEITORAL 
 
Justiça Eleitoral - 6ª Zona/PI 
ELO - Cadastro Eleitoral 
Relação de Títulos Impressos para Afixação 
Origem: ZE 6 Zona: 006 Município: 10120 - CABECEIRAS DO PIAUÍ 
Nome       Inscrição          Operação       Local Seção Digitação Lote 
ANA CLAUDIA OLIVEIRA FARIAS    042226921597 ALISTAMENTO  1023 061 24/05/2013 0013/2013 
FRANCISCO ALVES FEITOSA    020635691597 REVISÃO   1023 080 24/05/2013 0013/2013 
MARIA DA CONCEIÇÃO VANDERLEI CALAÇA   004465351503 REVISÃO   1015 093 23/05/2013 0013/2013 
MARIA DE FATIMA BATALHA     004809801570 REVISÃO   1023 061 23/05/2013 0013/2013 
MARIA LIVRAMENTO BEZERRA GOMES   006456131589 REVISÃO   1058 149 21/05/2013 0013/2013 
ROSA GONÇALVES DA SILVA    019431481511 REVISÃO   1040 114 22/05/2013 0013/2013 
 
Origem: ZE 6 Zona: 006 Município: 10235 - BARRAS 
Nome       Inscrição          Operação        Local Seção Digitação Lote 
ADAILTON DA SILVA DE PAULA    042226941554 ALISTAMENTO  1180 118 24/05/2013 0013/2013 
ADAUTO SOARES DE PAULA    015494621546 REVISÃO   1082 065 24/05/2013 0013/2013 
ADRIANA DE FREITAS     037117961538 REVISÃO   1317 157 23/05/2013 0013/2013 
AGENOR DE SÁ BARBOSA NETO    042226861546 ALISTAMENTO  1260 115 22/05/2013 0013/2013 
ANDREIA RIBEIRO DO NASCIMENTO    042226751597 ALISTAMENTO  1147 032 20/05/2013 0013/2013 
ARTENIZE DA SILVA DE PAULA    042226951538 ALISTAMENTO  1180 086 24/05/2013 0013/2013 
BENEDITO GOMES DA SILVA    018343591570 REVISÃO   1376 003 24/05/2013 0013/2013 
DANIELLE ALMEIDA DE CARVALHO    042226891597 ALISTAMENTO  1317 127 23/05/2013 0013/2013 
DIANA DOS SANTOS SOUSA    034139911554 REVISÃO   1210 123 24/05/2013 0013/2013 
EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS    038410301538 REVISÃO   1074 007 23/05/2013 0013/2013 
EDSON BARBOSA PESSOA     042226771554 ALISTAMENTO  1074 068 20/05/2013 0013/2013 
ELICIANE DO RÊGO FORTES DE CARVALHO E SILVA  037068901538 TRANSFERÊNCIA  1163 048 23/05/2013 0013/2013 
ÉRICA FERNANDA OLIVEIRA SILVA    037666181554 TRANSFERÊNCIA  1317 143 21/05/2013 0013/2013 
EVANIELE PEREIRA RABELO    042226911503 ALISTAMENTO  1074 010 23/05/2013 0013/2013 
FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA    019426621538 REVISÃO   1163 045 21/05/2013 0013/2013 
FRANCISCO ALCIONE SALES COSTA    030691741554 TRANSFERÊNCIA  1120 012 22/05/2013 0013/2013 
GERDEAN FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA  042226811538 ALISTAMENTO  1422 158 21/05/2013 0013/2013 
GILFRAN SOUSA ARAÚJO     042226731520 ALISTAMENTO  1244 134 20/05/2013 0013/2013 
JAMIL RODRIGUES DA SILVA    037666451520 REVISÃO   1260 115 21/05/2013 0013/2013 
LEONARDO DE OLIVEIRA REGO AZEVEDO   042226791511 ALISTAMENTO  1074 004 21/05/2013 0013/2013 
LUANA NERY      042226881503 ALISTAMENTO  1180 139 23/05/2013 0013/2013 
LUIS GONZAGA DE SOUSA     022562441538 REVISÃO   1325 159 24/05/2013 0013/2013 
MAILSON DE OLIVEIRA SILVA    042226801554 ALISTAMENTO  1236 105 21/05/2013 0013/2013 
MARCOS ANTONIO CARVALHO ARAÚJO   042226901520 ALISTAMENTO  1163 089 23/05/2013 0013/2013 
MARCOS RODRIGUES NASCIMENTO    042226821511 ALISTAMENTO  1422 158 21/05/2013 0013/2013 
MARIA ALZENIR ALVES PEREIRA    024900831546 REVISÃO   1317 143 23/05/2013 0013/2013 
MARIA ANTONIA SILVA DOS SANTOS    042226761570 ALISTAMENTO  1236 129 20/05/2013 0013/2013 
MARIA DAS DORES NUNES FERREIRA   007860151538 REVISÃO   1139 029 22/05/2013 0013/2013 
MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA    006517791503 TRANSFERÊNCIA  1198 101 24/05/2013 0013/2013 
MARIA DO ROSÁRIO DE SOUSA AMORIM   001137851597 REVISÃO   1112 078 20/05/2013 0013/2013 
MARIA ZENAIDE CARVALHO GONÇALVES   042226741503 ALISTAMENTO  1260 115 20/05/2013 0013/2013 
MARYLENE ALVES      042226931570 ALISTAMENTO  1112 020 24/05/2013 0013/2013 
NOÉLIA DE PAULA FERREIRA    042226871520 ALISTAMENTO  1180 118 22/05/2013 0013/2013 
RONIEL DOS SANTOS FLORINDO    042226721546 ALISTAMENTO  1112 019 20/05/2013 0013/2013 
SEBASTIÃO JÚLIO      042226781538 ALISTAMENTO  1295 116 20/05/2013 0013/2013 
THAMIRES NUNES OLIVEIRA    042226841589 ALISTAMENTO  1120 095 22/05/2013 0013/2013 
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Origem: ZE 6 Zona: 006 Município: 10669 - BOA HORA 
Nome       Inscrição         Operação     Local Seção Digitação Lote 
FRANCISCA DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO   024897711503 REVISÃO   1023 058 22/05/2013 0013/2013 
JANAINA FERREIRA SILVA PLACIDO    042226831503 ALISTAMENTO  1023 058 21/05/2013 0013/2013 
MARIA VALDICÉLIA LOPES DA ROCHA   023922771503 TRANSFERÊNCIA  1015 054 21/05/2013 0013/2013 
PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA    042226851562 ALISTAMENTO  1023 108 22/05/2013 0013/2013 
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