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Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2015, às 09h: 00min reuniu-se no Plenário da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins, os Membros da Comissão Eleitoral, onde presentes 
se achavam: 1) Hugo Barbosa Moura – Presidente da Comissão Eleitoral; e os Membros 2) 
Aurilene Santos de Brito, 3) Jésus Fernandes da Fonseca, 4) Marcos André Cordeiro dos 
Santos e 5)Valdiram Câmara Gomes. Inicialmente o Presidente da Comissão Eleitoral 
cumprimentou a todos e em seguida estabeleceu as normas da sessão, oportunidade em que 
esclareceu aos participantes que após a leitura do relatório e voto pelo Membro/Relator do processo 
será oportunizado aos procuradores representantes das Chapas Impugnantes o prazo regimental de 10 

(dez) minutos para sustentação oral. Passou-se ao julgamento dos Autos nº 30/2015 figurando 
como Impugnante: João Inácio da Silva Neiva - Representante da Chapa OAB para Todos da 
Subseção de Paraíso e Impugnada: Tânia Maria Alves de Barros representante da Chapa OAB 
Independente . O relator Dr. Marcos André Cordeiro dos Santos fez leitura do relatório como 
não houve questionamentos fez leitura do voto que ao final julgou improcedente a 
impugnação por entender que a candidata Tânia Maria Alves Barros não é inelegível e tão 
somente impedida de exercer a advocacia no âmbito do Juizado Especial onde trabalha. Ato 
contínuo, Dr. Ercílio Bezerra de Castro e Filho fez sustentação oral reportando-se aos fatos e 
a legislação vigente. Colocada a matéria em discussão os Membros fizeram alguns 
questionamentos ao relator que foram prontamente esclarecidos. Colocada em votação foi 
aprovada por unanimidade nos termos do voto do relator. Ato contínuo passou-se ao 
julgamento dos Autos nº 28/2015 figurando como Impugnante: Gedeon Batista Pitaluga 
Júnior – Chapa OAB para Todos e Impugnados: Ângela Issa Haonat, André Francelino 
Moura e Marcelo Palma Pimenta Furlan. A relatora Dra. Aurilene Santos de Brito fez leitura 
do relatório como não houve questionamentos fez leitura do voto julgando parcialmente 
procedente a impugnação determinando a substituição dos candidatos Ângela Issa Haonat e 
Marcelo Paula Furlan já em relação ao candidato André Francelino de Moura julgou 
improcedente. O Presidente da Comissão indagou o procurador da Chapa impugnante - OAB 
para Todos Dr. Márcio Moreira Gonçalves se desejava oferecer sustentação oral tendo o 
mesmo manifestado negativamente. Ato contínuo o procurador dos impugnados integrantes 
da Chapa OAB Protagonista, Dr. Solano fez sustentação oral na defesa da candidata Ângela 
Issa Haunat aduzindo em síntese que lista tríplice do TRE/TO não se aperfeiçoou não 
podendo a candidata ser privada de concorrer ao pleito eleitoral, tendo na ocasião proferido 
leitura de acordão de Tribunais Superiores requerendo a improcedência da impugnação. 
Indagado pelo Presidente da Comissão Eleitoral aos representantes da Chapa OAB 
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Protagonista se desejavam fazer sustentação oral em relação ao advogado Marcelo Palma 
Furlan. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade nos termos do voto do relator, 
ficando as partes cientes do prazo de cinco dias úteis para promoverem a substituição, saindo 
os mesmos intimados da decisão. Dr. Solano passou a fazer considerações acerca do prazo. 
Dr. Márcio Gonçalves fez questionamentos tendo o Presidente da Comissão Eleitoral 
esclarecido pontualmente. Dr. Hugo Moura teceu considerações acerca da decisão 
esclarecendo que não se trata de indeferimento de chapa e, tão somente o cumprimento de 
diligências para fins de substituição de seus integrantes na forma do julgamento. Esgotada a 
matéria passou-se ao julgamento dos Autos nº 025/2015 figurando como Impugnante: 
Renato Godinho – Chapa OAB para Todos e Impugnado: José Arthur Neiva Mariano – 
Chapa Porto Somos Mais Ordem. A relatora Dra. Valdiram Câmara Gomes fez leitura do 
relatório como não houve questionamentos fez leitura do voto que ao final declarou a perda 
do objeto ante a substituição do candidato impugnado José Arthur Neiva Mariano. Indagado 
aos representantes de Chapa a cerca de eventual sustentação oral não houve qualquer 
manifestação. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade nos termos do voto da 
relatora. Passou-se ao julgamento Autos nº 026/2015 figurando como Impugnante: Ester de 
Castro Nogueira Azevedo e Impugnada: Chapa OAB para Todos. A relatora Dra. Valdiram 
Câmara Gomes fez leitura do relatório como não houve questionamentos passou-se a leitura 
do voto que ao final declarou a perda do objeto ante a desistência da Chapa Somos Mais 
Ordem. Indagada a cerca de eventual sustentação oral ao Dr. Márcio Gonçalves representante 
da Chapa OAB para Todos, todavia na ocasião o mesmo fez indagação acerca de eventual 
pedido dos integrantes da Chapa OAB Protagonista no feito, o que foi respondido 
negativamente pela relatora, assim, o profissional não fez uso da palavra para fins de 
sustentação oral. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade nos termos do voto da 
relatora. Passou-se ao julgamento dos Autos nº 029/2015 figurando como Impugnante: 
Gedeon Batista Pitaluga Júnior e Impugnada: Kadyan de Paula Gonzaga. O Dr. Marcos 
André Cordeiros dos Santos fez leitura do relatório como não houve questionamentos 
passou-se ao voto que ao final declarou a perda do objeto ante ao protocolo de desistência do 
registro da Chapa OAB Somos Mais Ordem, cuja chapa à impugnada pertencia. Indagada ao 
procurador da Chapa OAB para Todos acerca da sustentação oral tendo o mesmo 
manifestado negativamente. Colocada em votação o voto foi aprovado por unanimidade nos 
termos do voto do relator. Passou-se ao julgamento dos Autos nº 027/2015 figurando como 
Impugnante: Walter Ohofugi Júnior e Impugnada: Ester de Castro Nogueira Azevedo. O 
relator Dr. Jésus Fernandes da Fonseca fez leitura do relatório como não houve 
questionamentos passou-se a leitura do voto que ao final declarou a perda do objeto ante a 
desistência da Chapa Somos Mais Ordem. O Presidente da Comissão Eleitoral indagou ao 
procurador da Chapa OAB Protagonista Dr. Luiz Renato se desejava oferecer sustentação 
oral tendo respondido negativamente. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade 
nos termos do voto do relator. Esgotada a pauta o Presidente da Comissão Eleitoral – Dr. 
Hugo Moura fez convite aos representantes das Chapas OAB para Todos e Chapa OAB 
Protagonista, extensiva a todas que concorrem no pleito eleitoral, para a Cerimônia de 
Geração de Mídia, Carga e Lacração das urnas a realizar-se-á em data de 20/11/2015 às 14:30 
hs na Central de Urnas do TRE/TO. Nada mais havendo o Presidente da Comissão Eleitoral 
Dr. Hugo Moura declarou encerrada a sessão de julgamento, eu, Eliana Ribeiro Correia lavrei 
a presente ata que será lida e assinada por todos os Membros da Comissão Eleitoral e pelos 
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representantes de Chapa que assim desejarem. Eliana Ribeiro Correia- Assessora Jurídica da 
OAB/TO e funcionária designada para auxiliar os trabalhos da Comissão Eleitoral. 


