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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atas das Sessões Plenárias
Ata da Sessão Ordinária Nº 52/2020 - PRES/GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Ilisir Bueno Rodrigues, Marcelo Stival, Francisco Borges Ferreira Neto,
Noel Nunes de Andrade e Edson Bernardo Andrade Reis Neto. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo
Mantovani. Secretária, Áurea Cristina Saldanha Oliveira. Às dezesseis horas e dois minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Representação n. 0600100-84.2020.6.22.0000 –Classe 42
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Resumo: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Representada: Mary Terezinha Braganhol
Advogada: Joyce Christiane Lourenco –OAB/RO n. 10638
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto - OAB/RO n. 3766
Sustentação oral: Manoel Veríssimo Ferreira Neto
Decisão: Preliminares de decadência, de nulidade do acórdão e de ausência de condição da ação rejeitadas, nos
termos do voto do relator, à unanimidade. No mérito, representação julgada procedente, nos termos do voto do
relator, à unanimidade.
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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Prestação de Contas n. 0601092-16.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Alexandre Miguel
Resumo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual. Prestação de Contas de Partido Político
Requerente: PSDB - Diretório Regional do Estado de Rondônia
Advogado: Márcio Melo Nogueira –OAB/RO n. 2827
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho –OAB/RO n. 635
Interessado: Laerte Gomes
Advogado: Márcio Melo Nogueira –OAB/RO n. 2827
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho –OAB/RO n. 635
Interessado: Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes
Advogado: Márcio Melo Nogueira –OAB/RO n. 2827
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho –OAB/RO n. 635
Decisão: Questão de ordem de não conhecimento de documentos juntados de forma tardia acolhida, nos termos
do voto do relator, à unanimidade. No mérito, contas desaprovadas, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Ressalvado o entendimento do Juiz Marcelo Stival quanto à proibição de pagamento do débito com recursos do
Fundo Partidário, por considerar incompatível essa determinação com o processo de prestação de contas.

Instrução n. 0600083-48.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Minuta de resolução que dispõe sobre a prestação e o pagamento do serviço extraordinário no âmbito da
Justiça Eleitoral de Rondônia
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.

Instrução n. 00600150-13.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Minuta de resolução que dispõe sobre a jornada de servidores da Secretaria do Tribunal e zonas
eleitorais, no período eleitoral alusivo às Eleições de 2020
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e
nove minutos. E, para constar, eu, Áurea Cristina Saldanha Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo
Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 23 de julho de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 28/07/2020, às 19:04,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0563589 e o código CRC
D13AC278.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria Nº 168/2020 - PRES/DG/GABDG
A Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela
Portaria 66/2018, art. 1º, XXXII, e com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 8.666/93 e no art. 1º da
Resolução n. 56/2014/TRE-RO, e com o que consta do Processo 0002100-53.2020.6.22.8004; RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade “Cartão de pagamento do Governo Federal”, ao
servidor JOSÉ PASDIORA JÚNIOR, para custeio de despesas com compras e serviços de pequena monta,
urgentes e inadiáveis no âmbito da 4ª Zona Eleitoral, no município de Vilhena/RO, nos valores e classificações
descritos a seguir:
a) Material de Consumo (33.90.30.96) - R$1.000,00;
b) Serviços de Pessoa Jurídica (33.90.39.96) - R$1.000,00.
Art. 2º. O somatório das despesas realizadas na modalidade de saque não poderá ultrapassar o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total concedido.
Art. 3º. O prazo máximo para aplicação deste suprimento de fundos é até 15 de dezembro, conforme previsto no
art. 21, da Resolução n. 56/2014/TRE-RO.
Art. 4º. A prestação de contas da utilização deste suprimento de fundos deverá ser apresentada em até 15
(quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação constante do artigo anterior, consoante determina
o §1º do art. 22 da Resolução n. 56/2014/TRE-RO, observando-se o disposto nos artigos 22 a 25 da mesma
Resolução.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, julho de 2020.
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 28/07/2020, às 16:45,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0563872 e o código CRC
36D78242.

Despachos

Despacho - 1149 - GABDG
SEI/TRE-RO - 0563889 - Despacho
PROCESSO: 0000087-93.2020.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE TRANSPORTE
ASSUNTO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior.
Despacho Nº 1149 / 2020 - PRES/DG/GABDG
Trata-se da solicitação de pagamento da despesa com licenciamento anual e respectivo seguro DPVAT, referente
ao exercício de 2019, da motocicleta Moto Honda NX200, Placa NBG 4019, no valor total de RS 291,29 (duzentos
e noventa e um reais e vinte e nove centavos), formulada pela Seção de Transporte (0562105).
A referida unidade justificou o atraso do pagamento do licenciamento mencionado, em razão do veículo ter sido
transferido da Seção de Transporte para a Seção de Patrimônio deste Regional em 2018 - como bem inservivel - e
disponibilizado para doação, conforme processos SEI 0000480-86.2018.6.22.8000 e 0001450-52.2019.6.22.8000,
motivo pelo qual se desincumbiu de acompanhar o vencimento do licenciamento do referido veículo.
A COSEG ratificou o pedido formulado pelo titular da SET no sentido de emitir os empenhos e realizar o
pagamento das despesas informadas (0562135).
Por sua vez, a SAOFC se manifestou pelo reconhecimento de dívida e emissão de Nota de Empenho para o
pagamento da despesa em favor da Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT (0563575).
Compulsando os autos, verifica-se que são devidos os valores de R$ 207,03 (duzentos e sete reais e três
centavos) referentes às taxas licenciamento e Bombeiros, e R$ 84,26 (oitenta e quatro reais e vinte e seis
centavos) ao Seguro Obrigatório - DPVAT, ambos em razão do licenciamento de 2019 do veículo motocicleta
Honda NX200, Placa NBG 4019.
Ocorre que a dívida é relativa a exercício anterior e, dessa forma, deve ser quitada através do procedimento de
reconhecimento de dívida, com fulcro no art. 37 da Lei n. 4.320/64, in verbis:
“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio,
com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.” Grifos nossos.

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Depois de reconhecida a dívida, com a precisa classificação contábil da despesa, a Administração deverá levar
em consideração os preceitos legais da despesa pública no tocante à emissão do competente empenho, com a
consequente liquidação e pagamento, o qual terá natureza indenizatória.
Destarte, diante dos documentos comprobatórios dos autos e da narração dos fatos pelo Chefe da Seção de
Transporte, conclui-se que a a despesa está bastante e devidamente justificada, não se vislumbrando qualquer
má-fé ou má-gestão dos agentes públicos.
Assim, no exercício da delegação de competência conferida pelo art. 1º, inciso XI, da Portaria nº 66/2018, e ainda,
com fulcro no artigo 37 da Lei 4.320/64, esta Diretora-Geral RECONHECE A DÍVIDA e AUTORIZA o pagamento
das taxas de licenciamento e Bombeiros e do Seguro Obrigatório - DPVAT, do veículo motocicleta Honda NX200,
Placa NBG 4019, referentes ao exercício de 2019, no valor total de R$ 291,29 (duzentos e noventa e um reais e
vinte e nove centavos).
Ao GABDG para publicação do ato de reconhecimento de dívida no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Após, à SAOFC, para emissão na nota de empenho e efetivo pagamento, sem prejuízo de adoção das demais
providências pertinentes.
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 28/07/2020, às 22:15,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0563889 e o código CRC
CF2346DD.

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 4/8/2020
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno do TRE-RO para julgamento no dia 4/8/2020, às
16h (dezesseis horas), dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou constantes de pautas já
publicadas.
AVISO
Nos termos da Portaria Conjunta TRE-RO n. 1/2020, que dispõe sobre a necessidade de assegurar a continuidade
das atividades da Justiça Eleitoral de Rondônia e adoção de medidas preventivas ao contágio do coronavírus
(COVID-19), as sessões do Pleno ocorrerão por meio de videoconferência.
As sessões de julgamento serão transmitidas, ao vivo, por meio do canal do TRE-RO no YouTube: http://www.trero.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/videoconferencia
e
no
canal
do
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCuCwMQOpjp2-NaFkufHEe1A
Nos termos das disposições contidas no § 4º do art. 937 do CPC, na Resolução CNJ n. 314, de 20 de abril de
2020, e Portaria TSE n. 265, de 24 e abril de 2020, o advogado que desejar preferência no julgamento ou tiver
interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o pedido para o e-mail todos-crip@tre-ro.jus.br ,
até 24 horas antes da sessão de julgamento, quando receberá as instruções para acessar o sistema de
videoconferência.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600076-27.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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Relator: Desembargador ALEXANDRE MIGUEL
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Embargante: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado: Manoel Verissimo Ferreira Neto – OAB/RO n. 3766
Advogada: Erica Cristina Claudino de Assunção – OAB/RO n. 6207
Advogado: Luiz Paulo da Silva Batista – OAB/RO n. 10552
Interessado: DIRLAINE JAQUELINE CASSOL
Advogado: Manoel Verissimo Ferreira Neto – OAB/RO n. 3766
Advogada: Erica Cristina Claudino de Assunção – OAB/RO n. 6207
Advogado: Luiz Paulo da Silva Batista – OAB/RO n. 10552
Interessado: ERICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRAO
Advogado: Manoel Verissimo Ferreira Neto – OAB/RO n. 3766
Advogada: Erica Cristina Claudino de Assunção – OAB/RO n. 6207
Advogado: Luiz Paulo da Silva Batista – OAB/RO n. 10552
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600099-36.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Advogado: Welington Franco Pereira – OAB/RO n. 10637
Requerente: EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO
Advogado: Welington Franco Pereira – OAB/RO n. 10637
Requerente: FERNANDA FERREIRA
Advogado: Welington Franco Pereira – OAB/RO n. 10637
Porto Velho-RO, 29 de julho de 2020.
(a) Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Presidente do TRE/RO.

Decisões judiciais

Processo 0600145-88.2020.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 128/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0600145-88.2020.6.22.0000 - PORTO VELHO –RO
Relator: Juiz Noel Nunes de Andrade
Resumo: Matéria Administrativa. Relatório de Gestão Anual. Gestão do Exercício 2019
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Administrativo. Prestação de contas. Relatório de gestão. Exercício financeiro 2019. Cumprimento. Preceito
constitucional. Peças obrigatórias. Apresentação. Auditoria interna. Observância dos requisitos legais. Pareceres
pela regularidade. Homologação.
I –Apresentada a documentação necessária e, existindo pareceres favoráveis da unidade de Auditoria Interna,
devem ser homologadas as contas do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, relativas ao exercício financeiro de
2019, uma vez atendido ao disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e satisfeitas as diretrizes
fixadas pelo Tribunal de Contas da União –TCU
II –Contas homologadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em homologar as contas, nos termos do voto
do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 21 de julho de 2020.
Assinado de forma digital por:
Juiz NOEL NUNES DE ANDRADE Relator
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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Processo 0600145-25.2019.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 1272020
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600145-25.2019.6.22.0000 –Classe 25 PORTO VELHO –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Resumo: Prestação de contas de exercício financeiro
Requerente: Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Advogada: Ana Paula Pinto da Silva –OAB/RO n. 5875
Interessado: Samir Damião Almeida Albuquerque
Advogada: Ana Paula Pinto da Silva –OAB/RO n. 5875
Interessado: Fernando Albuquerque de Almeida
Advogada: Ana Paula Pinto da Silva –OAB/RO n. 5875
Partido político. Contas anuais. Exercício 2018. Contas incompletas. Exame prejudicado. Não prestação. Art. 46,
inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Cotas do fundo partidário. Suspensão. Art. 37-A da Lei Nº
9.096/95. Contas Julgadas Não Prestadas.
I —Consoante o art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017, os partidos políticos, em todos os níveis de direção,
estão obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente.
II —Devem ser julgadas como não prestadas, com base no art. 46, inciso I, alínea "a”, da Resolução TSE n.
23.432/2014, as contas anuais do partido político que, apresentadas incompletas, tenha o grêmio partidário sido
notificado para complementar a documentação e não a providenciou no prazo consignado, de maneira a restar
inviabilizada a análise da prestação de contas.
III —Nos termos do art. 37-A, da Lei n. 9.096/95, as contas de exercício financeiro julgadas não prestadas
importarão ao partido a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário enquanto permanecer
inadimplente.
IV —Contas julgadas não prestadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em julgar não prestadas as contas, nos
termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 21 de julho de 2020.
Assinado de forma digital por:
Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES Relator
Outros Documentos

Processo 0600127-67.2020.6.22.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600127-67.2020.6.22.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS –DE EXERCÍCIO FINANCEIRO –2019 - PARTIDO POLÍTICO- ÓRGÃO
DE DIREÇÃO ESTADUAL
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
EDITAL
A Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TORNA PÚBLICO,
para os fins previstos nos termos do §2º, do art. 31, da Resolução –TSE n. 23.604/2019, a apresentação da
Prestação de Contas do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, cabendo aos interessados, no prazo de
cinco dias, contados da publicação deste edital, em petição fundamentada, impugnar, relatar fatos, indicar provas
e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias.
Porto Velho, 29 de julho de 2020.
(a) Áurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão
Secretária Judiciária e de Gestão da Informação

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br

Ano 2020, Número 147

Porto Velho/RO, quinta-feira, 30 de julho de 2020

Página 9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Carta-Contrato

Extrato de Carta-Contrato - SECONT
Espécie: Extrato da Carta-Contrato n. 17/2020/TRE-RO, assinada em 28/07/2020. Contratada: OPEN
TREINAMENTOS E EDITORA LTDA, CNPJ n. 09.094.300/0001-51. Objeto: Fornecimento de 1 (uma) assinatura
anual com 12 (doze) acessos simultâneos ao sistema web “Gestão Tributária”, plano Diamante. Fundamento
Legal: Contratação direta por Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei n. 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 18 de setembro de 2020, não podendo ser prorrogada. Valor: R$ 7.188,00.
Signatários: pela Contratante, a Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO, e, pela
Contratada, o Senhor ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS. Ato de autorização da despesa: DESPACHO
Nº 1107/2020 - PRES/DG/GABDG, de 23/07/2020. Processo SEI nº. 0000023-83.2020.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 16:50,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0563865 e o código CRC
13F345E9

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade

Extrato de Ratificação da Inexigibilidade - SECONT

Espécie: Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93 e
termos da Decisão TCU n. 1.336/2006 –Plenário. Carta-Contrato n. 17/2020/TRE-RO, assinada em 28/07/2020.
Contratada: OPEN TREINAMENTOS E EDITORA LTDA, CNPJ nº 09.094.300/0001-51. Objeto: Fornecimento de
1 (uma) assinatura anual com 12 (doze) acessos simultâneos ao sistema web “Gestão Tributária”, plano Diamante.
Fundamento legal para contratação: 25, caput, da Lei n. 8.666/93. Valor: R$ 7.188,00. Nota de Empenho:
2020NE000482, de 28/07/2020, Programa de Trabalho: 02122003320GP0011. Elemento Despesa nº.
33.90.39.01. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 18 de setembro de 2020, não podendo ser prorrogada.
Justificativa: Necessidade de soluções tecnológicas de apoio ao servidor. Declaração de Inexigibilidade: Parecer
Jurídico nº. 139/2020 - PRES/DG/AJDG, em 20/07/2020, por VALERIA MILENA SANTIAGO RIVERO, Estagiária,
ratificada por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, Assessora Jurídica, CPF 716.688.707-97. Ato
de autorização da despesa e de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação: Despacho nº. 1107/2020PRES/DG/GABDG, de 23/07/2020, por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora-Geral do TRE-RO, CPF n.
475.106.849-00. Processo: SEI nº. 0000023-83.2020.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 16:53,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0563862 e o código CRC
44EE0149.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600054-92.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377):0600054-92.2020.6.22.0001 PRESTADOR: PARTIDO VERDE - PV de GUAJARÁ-MIRIM RESPONSÁVEIS do DIRETÓRIO MUNICIPAL: SERGIO GRABOWSKI BOJANOVSKI
(Presidente) e HANNA DANIELLI ARCANJO BOJANOVSKI (Tesoureira) RESPONSÁVEIS do DIRETÓRIO
ESTADUAL: AIRES MOTA DE ALMEIDA (Presidente) e MARIA AUXILIADORA GUIMARÃES ABREU LOPES
(Tesoureira) ADVOGADO DO PARTIDO: Bruno Valverde Chahaira - OAB/RO 9600
Por ordem do Excelentíssimo Senhor PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO, Juiz Titular, a 1ª Zona Eleitoral
de Rondônia cientifica os interessados para, no prazo e forma da legislação vigente, ofertar impugnação à
documentação que informa a ausência de movimentação de recursos financeiros e repasse de recursos públicos
apresentada pelo Partido Político abaixo relacionado (Artigo 44, I da Resolução TSE 23.604/2019), em relação ao
ano-exercício 2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377):0600054-92.2020.6.22.0001 PRESTADOR: PARTIDO VERDE - PV de GUAJARÁ-MIRIM RESPONSÁVEIS do DIRETÓRIO MUNICIPAL: SERGIO GRABOWSKI BOJANOVSKI
(Presidente) e HANNA DANIELLI ARCANJO BOJANOVSKI (Tesoureira) RESPONSÁVEIS do DIRETÓRIO
ESTADUAL: AIRES MOTA DE ALMEIDA (Presidente) e MARIA AUXILIADORA GUIMARÃES ABREU LOPES
(Tesoureira) ADVOGADO DO PARTIDO: Bruno Valverde Chahaira - OAB/RO 9600
PRAZO: 03 (três) dias corridos, a contar da data de publicação deste Diário Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia.
FORMA: No prazo acima os interessados poderão formular impugnação por meio de petição fundamentada e
acompanhada de documentos que comprovem a falsidade dos documentos que atestam a ausência de
movimento financeiro em conta bancária e/ou outra transação relacionada a aquisição de bens ou estimáveis em
dinheiro em favor dos partidos políticos acima mencionados, em relação ao exercício financeiro informado.
Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste Cartório da 1ª Zona Eleitoral
de Rondônia, aos vinte e sete dias de julho de dois mil e vinte. Eu DIOGO ANDERSON LOPES E SILVA, Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo.

2ª Zona Eleitoral
Editais

Processo 0600047-43.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600047-43.2020.6.22.0020 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA - RO8687
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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EDITAL Nº 012/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.

Processo 0600049-13.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600049-13.2020.6.22.0020 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO VERDE - PV
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - PR52860
EDITAL Nº 012/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.
Processo 0600043-06.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600043-06.2020.6.22.0020 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB DIRETORIO MUNICIPAL
DE ITAPUA DO OESTE
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - RO3593, JOSE DE ALMEIDA
JUNIOR - RO1370
EDITAL Nº 012/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.
Processo 0600042-21.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600042-21.2020.6.22.0020 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
Advogados do(a) REQUERENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO6350000-A, MARCIO MELO
NOGUEIRA - RO2827000-A
EDITAL Nº 012/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.

Processo 0600033-59.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-59.2020.6.22.0020 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO DO PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272000-A
EDITAL Nº 016/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente aos exercícios financeiros de 2008, 2009, 2010 e 2011,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.
Processo 0000066-18.2017.6.22.0016
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0000066-18.2017.6.22.0016 / 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REPRESENTADO: FABRICIO SPEROTTO
EDITAL Nº 018/2020
Prazo: 30 (trinta) dias
FINALIDADE: Foi proferido o seguinte despacho: "Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de trânsito em
julgado de id. 2327487 (contida no id. 2561379), INTIME-SE, via edital, o representado FABRICIO SPEROTTO
para, no prazo de 30 (trinta) dias, solicitar por e-mail (zon002@tre-ro.jus.br) e pagar a Guia de Recolhimento da
União, referente àmulta que lhe fora aplicada na sentença de fls. 45/49 (id. 2408334), no valor de R$ 15.938,05
(quinze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos), valor que ainda sofrerá correção monetária desde a
publicação da sentença até o efetivo pagamento, sob pena de o débito ser inscrito na dívida ativa da
União. Transcorrido o prazo acima sem o adimplemento voluntário da dívida, registre-se a multa aplicada em livro
próprio, lavre-se o termo de inscrição e encaminhem-se ao Tribunal, via autos SEI 0002531-41.2016.6.22.8000, os
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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documentos elencados no art. 4º da Portaria Conjunta Nº 4/2016- TRE/RO, para as providências
pertinentes. Cumpra-se. Porto Velho, 23 de julho de 2020. Arlen José Silva de Souza - Juiz da 2ª Zona Eleitoral".
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.

Processo 0600041-36.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600041-36.2020.6.22.0020 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
Advogados do(a) REQUERENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO6350000-A, MARCIO MELO
NOGUEIRA - RO2827000-A
EDITAL Nº 015/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente aos exercícios financeiros de 2017 e 2018, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.

Processo 0600028-79.2020.6.22.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600028-79.2020.6.22.0006 / 002ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON CANEDO MOTTA - RO2721-A
EDITAL Nº 017/2020
Prazo: 03 (três) dias
Finalidade: Divulgar os nomes dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Márcio Leno
Nery Infante, Técnico Judiciário da 2ª Zona Eleitoral/RO, por ordem do MM. Juiz eleitoral, digitei o presente.
7ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600042-60.2020.6.22.0007

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600042-60.2020.6.22.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
ARIQUEMES RO
REQUERENTE: PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827000-A
SENTENÇA Vistos e examinados. Os presentes autos tratam da prestação de contas do exercício financeiro de
2019, efetuada pelo representante do Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB do município de Ariquemes.
A referida prestação de contas foi protocolada tempestivamente. Após regular publicação da mesma, não houve
impugnação quanto à declaração apresentada. Foram colhidas as informações exigidas nos incisos II e III do art.
44 da Resolução TSE nº 23.604/2019. O analista de contas manifestou-se favorável a aprovação das contas (ID
2720042). O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas, ID 2792577. Sendo assim, com
fulcro no artigo 45, I da Resolução do TSE nº 23.604/2019, determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada, considerando, para todos os efeitos, como aprovadas das respectivas contas. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Ariquemes, 21 de julho de 2020.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza Eleitoral
(assinado digitalmente)

10ª Zona Eleitoral
Editais

Processo 0600011-31.2020.6.22.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600011-31.2020.6.22.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
RESPONSÁVEL: CIDADANIA 23
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272000-A
EDITAL
A 10ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TORNA PÚBLICO, para os fins previstos nos
termos do artigo 31, §3º, da Resolução –TSE n. 23.464/2015, a apresentação da petição de regularização de
contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Fica
FACULTADO A QUALQUER partido político e ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 05 (cinco) dias contados
da publicação deste edital, em petição fundamentada, impugnar a prestação de contas apresentada, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir a abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
REFERÊNCIA: Petição de regularização de Contas do Exercício Financeiro - 2017
REQUERENTE: Diretório Municipal do PARTIDO CIDADANIA 23 em Jaru.
RESPONSÁVEIS: ELMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 983.217.902-59 (Presidente); RHAMON CARDOSO
CHAVES - CPF: 024.662.402.70 (Tesoureiro).
Kathiuscia dos Anjos Krutsch
Técnica Judiciária

Processo 0600010-46.2020.6.22.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600010-46.2020.6.22.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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RESPONSÁVEL: CIDADANIA 23
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272000-A
EDITAL
A 10ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TORNA PÚBLICO, para os fins previstos nos
termos do artigo 31, §3º, da Resolução –TSE n. 23.432/2014, a apresentação da petição de regularização de
contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015. Fica
FACULTADO A QUALQUER partido político e ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 05 (cinco) dias contados
da publicação deste edital, em petição fundamentada, impugnar a prestação de contas apresentada, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir a abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
REFERÊNCIA: Petição de regularização de Contas do Exercício Financeiro - 2015
REQUERENTE: Diretório Municipal do PARTIDO CIDADANIA 23 em Jaru.
RESPONSÁVEIS: ELMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 983.217.902-59 (Presidente); RHAMON CARDOSO
CHAVES - CPF: 024.662.402.70 (Tesoureiro).
Kathiuscia dos Anjos Krutsch
Técnica Judiciária

13ª Zona Eleitoral
Editais

Processo 0600051-04.2020.6.22.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
Rua Café Filho, 083 –Bairro da União –Ouro Preto do Oeste / RO –CEP: 76920-000
Fone 3461-1533 –Fax 3461-2285 – e-mail: zon013@tre-ro.jus.br
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600051-04.2020.6.22.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE OURO
PRETO DO OESTE RO
REQUERENTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA RESPONSÁVEL: VALDIR MENDES DE CASTRO, DANIEL
BENTO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A, GLADSTONE
NOGUEIRA FROTA JUNIOR - RO9951
Presidente: Valdir Mendes de Castro
Tesoureiro: Daniel Bento de Oliveira
Município: Teixeirópolis EDITAL nº 042/2020
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da Décima Terceira Zona Eleitoral de Ouro Preto do Oeste,
Estado de Rondônia, Doutor João Valério Silva Neto, no uso de suas atribuições conferidas por lei, por meio do
presente EDITAL, faz saber a todos que virem ou dele conhecimento tiverem que, na forma do artigo 44, inciso I,
da Resolução TSE n.º 23.604/2019, torna público o nome do órgão partidário e responsáveis financeiros, do
município de Teixeirópolis, conforme acima discriminado, que apresentou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS referente ao exercício de 2019, cabendo a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz
Eleitoral, que se expedisse o presente edital, publicando-o no Diário de Justiça Eletrônico. Aos 2020-07-28.
Eu,____, José Bartolomeu da Silva Júnior, Técnico Judiciário da 13ªZE, de ordem digitei e assino.
20ª Zona Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Editais

Processo 0600061-27.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600061-27.2020.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO DO PARTIDO CIDADANIA - 23
antigo
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272000-A
EDITAL
PRAZO: 3 DIAS
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho-RO, Dr. Fabíola Cristina
Inocêncio, no uso de suas atribuições Legais
FAZ SABER a quantos interessar possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente EDITAL, que em
cumprimento ao disposto no art. 45, I , da Resolução TSE nº 23.546/2017, que o Partido Cidadania antigo Partido
Popular Socialista – PPS apresentou:
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS nesta 20º Zona Eleitoral, referente a
Prestação de Contas Anual do exercício de 2018, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias
contados da publicação do presente edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de
2020. Eu Socorro Maria Coelho Soares, Chefe da Cartório da 20º Zona Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo.
Intimações

Processo 0000078-49.2019.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000078-49.2019.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO
RO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
REU: FRANCISCO EDWILSON BESSA HOLANDA DE NEGREIROS, RONIELE CABRAL MEDEIROS DE
MENEZES, ANTONIO EDIGAR FILGUEIRA DIONIZIO
Advogados do(a) REU: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO82210-A, NELSON CANEDO MOTTA - RO2721-A
Advogados do(a) REU: JORRANA DE OLIVEIRA DA SILVA - RO10154, RODRIGO FERREIRA BATISTA RO2840
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido (ID 2879879). Determino a suspensão da audiência pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.
Fabíola Cristina Inocência
Juíza Eleitoral da 20 ZE
Processo 0600060-42.2020.6.22.0020
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JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600060-42.2020.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO DO PARTIDO CIDADANIA - 23
antigo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO - RO9272000-A
EDITAL
PRAZO: 3 DIAS
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho-RO, Dr. Fabíola Cristina
Inocêncio, no uso de suas atribuições Legais
FAZ SABER a quantos interessar possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente EDITAL, que em
cumprimento ao disposto no art. 45, I , da Resolução TSE nº 23.546/2017, que o Partido Cidadania antigo Partido
Popular Socialista – PPS apresentou:
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS nesta 20º Zona Eleitoral, referente a
Prestação de Contas Anual do exercício de 2017, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias
contados da publicação do presente edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de
2020. Eu Socorro Maria Coelho Soares, Chefe da Cartório da 20º Zona Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo.

Processo 0600022-30.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600022-30.2020.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
RESPONSÁVEL: PATRIOTA - 51 PORTO VELHO, SAMIR DAMIAO ALMEIDA ALBUQUERQUE, MEZAQUE
ROCHA DO COUTO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FADRICIO SILVA DOS SANTOS - RO6703
EDITAL
PRAZO: 3 DIAS
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho-RO, Dr. Fabíola Cristina
Inocêncio, no uso de suas atribuições Legais
FAZ SABER a quantos interessar possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente EDITAL, que em
cumprimento ao disposto no art. 45, I , da Resolução TSE nº 23.546/2017, que o Partido PATRIOTA apresentou:
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, nesta 20º Zona Eleitoral, referente a
Prestação de Contas Anual do exercício de 2017, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias
contados da publicação do presente edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de
2020. Eu Socorro Maria Coelho Soares, Chefe da Cartório da 20º Zona Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo.

25ª Zona Eleitoral
Editais

Processo 0600025-67.2020.6.22.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600025-67.2020.6.22.0025
REQUERENTE: PARTIDO PATRIOTA - PATRI (PRP) DE MONTE NEGRO/RO
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 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.jus.br
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PRESIDENTE: Fernandes Lucas da Costa
TESOUREIRO: Marcos Parecido Duarte
ADVOGADO: Pablio Deomar Santos Brambilla- OAB/RO 6997
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Exercício 2015
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 64/2020
O MM. Juiz na 25ª Zona Eleitoral do Município de Ariquemes-RO., DR. MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE
OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o constante no artigo art. 45, I da Resolução nº
23.546/17-TSE,
FAZ SABER a quantos interessar possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que foi publicada a
Prestação de Contas com declaração de ausência de movimentação referente ao Exercício Financeiro de 2015 do
Partido Republicano Brasileiro –PRB, Atualmente denominado Partido Patriota do município de Monte Negro/RO.,
cujos autos permanecerão disponibilizados para consulta pelo prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
presente edital, facultando a qualquer interessado, durante o prazo, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, por determinação do Juiz Eleitoral
para publicação no Diário da Justiça Eleitoral –DJE.
Dado e passado nesta cidade Ariquemes-RO, aos 28 dias do mês de julho de 2020. Eu, (a) Marcelino Engel,
Técnico Judiciário, digitei. Eu, (a) Marcilio Faccin, Chefe de Cartório, conferi, subscrevi e assino por determinação
judicial.
MARCILIO FACCIN
Chefe de Cartório
Processo 0600026-52.2020.6.22.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES RO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 066/20
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600026-52.2020.6.22.0025
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, ATUAL PATRIOTA - PATRI DE MONTE
NEGRO/RO
Presidente: FERNANDES LUCAS DA COSTA
Tesoureiro: MARCOS APARECIDO DUARTE
Advogado: PABLIO DEOMAR SANTOS BRAMBILLA - OAB/RO 6997
Assunto: Prestação de Contas Anual. Exercício 2016.
O MM.º Juiz desta 25ª Zona Eleitoral do Município de Ariquemes-RO., DR. MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS
DE OLIVEIRAZ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o constante no artigo art. 45, I da Resolução nº 23.464/15-TSE,
FAZ SABER a quantos interessar possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Partido
supracitado apresentou prestação de contas consistente em declaração de ausência de movimentação de
recursos, referentes à prestação de contas do exercício financeiro de 2016, ficando todos cientificados do prazo
de 3 dias para impugnação devidamente acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
E para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, por determinação do Juiz Eleitoral
para publicação no Mural do Cartório e no Diário da Justiça Eleitoral –DJE.
Dado e passado nesta cidade Ariquemes-RO aos 29 de julho de 2020. Eu,(a), Marcilio Faccin, conferi e assino por
determinação judicial.
MARCILIO FACCIN
Chefe de Cartório
27ª Zona Eleitoral
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Intimações

Processo 0600017-84.2020.6.22.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600017-84.2020.6.22.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
REQUERENTE: GEDEON ALVES SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI ROSA DE MENDONCA - RO2623
SENTENÇA 06
Trata-se de requerimento do eleitor Gedeon Alves Silva para regularizar a sua filiação partidária junto ao Partido
Democrático Trabalhista de Governador Jorge Teixeira/RO –PDT, juntando aos presentes autos, procuração ,
documentos pessoais, ficha de filiação partidária, comprovante de residência, ofício do presidente da agremiação
municipal mencionada e requerimento de alistamento eleitoral, relação interna de filiados.
O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido, argumentando que o requerente não respeitou
os prazos estabelecidos nas normas eleitorais.
É o relatório.
Os candidatos que concorrem ao pleito devem ter a sua filiação partidária deferida pelo prazo mínimo de 6 (seis)
meses, conforme preceitua a Lei 9.504/97.
Para que o partido possa lançar a filiação de candidato no sistema FILIA, existe a condição de que o candidato
esteja quite com a Justiça Eleitoral. O requerente estava com o seu título cancelado por não comparecer em 3
eleições consecutivas, e por isso procurou o cartório eleitoral para regularizar sua situação. Ressalto que, em uma
situação sem a Pandemia do COVID, em regra, o candidato iria ao cartório, colheria a biometria e teria a
regularização de seu título processado em alguns dias.
Ocorre que em razão da Pandemia e da Portaria Conjunta PRES/CRE nº 03 as regras de regularização do título
eleitoral foram alteradas. Os cartórios receberam os pedidos por meio de email e pelo sistema título net, sem a
necessidade de colheita da biometria. Ressalto que assim fez o requerente, conforme processo SEI 000109961.2020.6.22.8027, instaurado para controle dos pedidos de regularização.
Desse modo, o requerente teve o seu pedido de regularização do título eleitoral deferido, mas o seu
processamento só pode ocorrer após deliberação superior, conforme Portaria Conjunta PRES/CRE nº 03 e ofício
circular CRE 02/2020. O processamento só ocorreu então, em 29/04/2020, de acordo com certidão evento
0529541 do Processo SEI 0001099-61.2020.6.22.8027. Conforme relatado acima, os Partidos deveriam lançar a
filiação de seus candidatos quites até o dia 04/04/2020. Mas, o processamento da regularização do título eleitoral,
e a consequente quitação do ora requerente, só ocorreu em 29/04/2020.
Prevendo essa situação, o TRE/RO e o magistrado, orientaram os eleitores nessas condições, que
encaminhassem ao Cartório Eleitoral, em data anterior a 04/04/2020 as fichas de filiação e outros documentos
para resguardarem os seus direitos. Também foi orientado ao partido o dever de proceder àinclusão do filiado no
sistema de filiação partidária tão logo houvesse a notícia da atualização do cadastro eleitoral do filiado.
Para tanto, o partido deveria ingressar com uma ação de filiação Partidária, para autorização de envio de lista
especial e para o processamento das filiações.
Entretanto, a agremiação municipal não ingressou com ação visando o processamento de lista especial.
Pois bem, de acordo com a Portaria TSE 357/2020, Anexo, a ação requerendo o processamento de lista especial
já deveria estar julgado em 19/06/2020, data em que o cartório seria autorizado a processar a relação especial dos
filiados. Tanto o partido permaneceu inerte, como o eleitor não procurou os meios necessários para regularizar a
sua filiação consultando a internet.
Vale ressaltar que o sistema FILIA possibilita o acesso dos dados aos servidores da Justiça Eleitoral, aos partidos
políticos e aos eleitores. Vejamos o art. 5º da Resolução 23.596/2019, in verbis:
Art. 5º O FILIA é composto dos seguintes módulos: Interno, Externo e Consulta Pública. I - o Módulo Interno, de
uso obrigatório e exclusivo da Justiça Eleitoral, objetiva o gerenciamento das informações relativas a filiações
partidárias, bem como o cadastramento de usuário e senha do representante nacional do partido político; II - o
Módulo Externo, de uso dos partidos políticos, permite o cadastramento de usuários do sistema na forma do art. 8º
desta resolução, a inserção dos dados dos filiados no sistema e sua submissão à Justiça Eleitoral; III - o Módulo
Consulta Pública, disponível na rede mundial de computadores, possibilita o acesso aos dados públicos dos
filiados e permite a emissão e validação de certidão O filiado prejudicado deveria ter solicitado a inclusão de seu
nome em lista especial desde abril, quando percebeu que seu nome não constava na relação oficial de filiados,
conforme art. 11, §2º, da Resolução TSE 23.596/2019:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará àJustiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus
filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput). §2º Os
prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido
para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução. Ainda ressalto que as comunicações para o
processamento das listas foram realizadas no próprio sistema e via correio eletrônico, conforme art. 14, da
Resolução 23.596/2019:
Art. 14. A comunicação dos cronogramas de processamento de listas de filiação partidária, definidos pela
Presidência do TSE mediante portaria, será realizada via sistema, com visualização a todos os usuários, e via
correio eletrônico (e-mail), aos Diretórios Nacionais, que replicarão a informação aos órgãos partidários a eles
vinculados. No caso em concreto, tanto a agremiação partidária, como o eleitor não ingressaram com a ação no
prazo fixado no normativo eleitoral. Portanto, de um lado temos o requerente juntando os documentos necessários
para resguardar o seu direito de estar filiado, conforme a legislação eleitoral. Por outro lado, temos a inércia do
Partido Político e do próprio requerente, que após a regularização do título eleitoral, não ingressaram com a ação
dentro do prazo estabelecido na Portaria supramencionada do TSE. No caso em comento, considero válido o
requisito da filiação partidária ocorrido no dia 03/04/2020, conforme documentos juntados no Processo SEI
0001099-61.2020.6.22.8027.
O próprio TSE já se manifestou no sentido de que o o direito a filiação deve prevalecer, mesmo que o pedido de
regularização tenha sido intempestivo. Vejamos:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. LISTA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA.
INCLUSÃO. FILIADO. DESÍDIA INCONTROVERSA. ART. 19, CAPUT E §2º, DA LEI 9.504/97.
CABIMENTO. LISTA ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Autos recebidos no gabinete em 17.8.2017. 2.
A teor do art. 19, caput, da Lei 9.096/95, "na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos". 3. Ademais, consoante o respectivo §2º, "os prejudicados por
desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente àJustiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste
artigo". 4. No caso, na lista de abril de 2016 o Partido Socialista Brasileiro (PSB) agiu com desídia ao não incluir a
agravada em sua relação de filiados, de modo que se impõe reconhecer ingresso dela em período anterior. 5. A
Corte Regional subscreveu o "entendimento adotado pelo Procurador Regional Eleitoral de que 'não se mostra
razoável a penalização da recorrente [ora agravada] em virtude de desídia da agremiação partidária em não ter
procedido a operação no prazo consignado'" (fl. 98). 6. O agravante aduz que o TRE/PI não especificou qual teria
sido a desídia da grei. Todavia, não opôs embargos declaratórios e tampouco suscitou afronta ao art. 275 do
Código Eleitoral em seu recurso especial, de modo que conclusão diversa demandaria, como regra, reexame de
fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 7. Agravo regimental desprovido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram
com o Relator os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luiz
Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes (Presidente). 0000005-25.2016.6.18.0075 RESPE - Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 525 - LANDRI SALES –PI Acórdão de 03/10/2017 Relator(a) Min. Herman Benjamin
Publicação:DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 227, Data 23/11/2017, Página 16/17 Nesse mesmo sentido, o
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
Ementa:
Eleitoral. Filiação partidária. Submissão de nova relação àjustiça eleitoral. Omissão do partido. Inclusão
de filiados em lista especial. Intempestividade dos pedidos. Não ocorrência. Vínculo partidário. Comprovação por
documentos idôneos. Possibilidade. I – É facultado ao filiado prejudicado requerer diretamente àJustiça Eleitoral a
inclusão de seu nome em lista especial, havendo omissão decorrente de desídia ou má-fé do partido na
submissão de nova relação de filiados, não estando sujeito àobservância de prazo o exercício dessa prerrogativa.
II - Para efeito de comprovação de filiação partidária exigem-se documentos idôneos, revestidos de fé pública,
aptos a comprovarem a regularidade do vínculo partidário. III - Considera-se comprovada a filiação partidária
quando cotejados os documentos apresentados pelo recorrente com certidão emitida por sistema oficial da Justiça
Eleitoral, dando conta que o mesmo integrou recentemente órgão partidário municipal. Decisão: Decisão:
Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido quanto a CLEUSA VIEIRA DOS SANTOS e provido quanto a
RUBINALDO GOMES DOS SANTOS, nos termos do voto do relator, à unanimidade.Sustentação oral do
advogado CLÊNIO DE AMORIM CORRÊA. 22-85.2016.622.0031RE - RECURSO ELEITORAL n 2285 - Ministro
Andreazza/ROACÓRDÃO n 887/2016 de 17/08/2016Relator(a) ARMANDO REIGOTA FERREIRA
FILHOPublicação:DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 159, Data 25/08/2016, Página 4/5
Importante mencionar que a ficha de filiação e o ofício do presidente do partido, embora possam ser consideradas
unilaterais e sem fé pública, foram juntadas em Procedimento administrativo, antes do prazo de 04/04/2020. Vale
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ressaltar também que a própria corte eleitoral, orientou no sentido de juntar ficha de filiação para resguardar o seu
direito á filiação para concorrer nas eleições 2020. Desse modo afasta-se a incidência de ma-fé pelo requerente.
Por fim, a Constituição Federal assegura a observância dos princípios constitucionais como a forma republicana,
sistema representativo e regime democrático, de modo que o interesse em participar das eleições deve
prevalecer no presente caso.
Isso posto, julgo procedente o pedido do requerente, com base no art. 19,§2º, da Lei 9.096/95 e art. 16 da
Resolução TSE 23.596/2019, para deferir a filiação do requerente e autorizar o processamento da lista especial na
forma estabelecida pela mencionada Resolução TSE.
Jaru, 27 de julho de 2020. Alencar das Neves Brilhante Juiz Eleitoral- 27 Zona Eleitoral

Processo 0600027-31.2020.6.22.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600027-31.2020.6.22.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU
RO
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO4791
DESPACHO
DESPACHO
1. Processe-se nos termos da Resolução/TSE n. 23.604/2019, art. 31 e seguintes, adotando as seguintes
providências: 2. Publique-se, na imprensa oficial, edital para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público
ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir a abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 31, §2º); 3. Não
havendo impugnação ou pedido de abertura de investigação, proceda-se àanálise sumária, limitando-se a verificar
se todas as peças constantes do art. 29, §§1º e 2º, foram devidamente apresentadas (art. 35), diante da ausência
de qualquer peça, devolva-se ao cartório para diligências; constatada a conformidade da apresentação de
conteúdos e peças, nos termos do art. 29, §§1º e 2º, deve ser procedida àanálise técnica para exame de
regularidade (art. 36); 4. Concluído o exame preliminar das contas, o processo deve ser disponibilizado para o
Ministério Público Eleitoral, para que possa apontar irregularidades não identificadas pela Justiça Eleitoral, no
prazo de até 30 dias, sob pena de preclusão (art. 36, §6º); 5. Não sendo apontadas irregularidades pelo Ministério
Público Eleitoral, os autos serão remetidos para a unidade técnica responsável para emissão do parecer
conclusivo das contas (art. 38); 6. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado às
partes, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação; após ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 05
(cinco) dias, para emissão de parecer como fiscal da lei (art. 40); 7. Após façam os autos conclusos para decisão.
Alencar das Neves Brilhante Juiz Eleitoral

Processo 0600002-18.2020.6.22.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600002-18.2020.6.22.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU
RO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE THEOBROMA/RO- COMISSAO PROVISORIA
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO82210-A, NELSON CANEDO MOTTA RO2721-A, IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO5193-A
PRESIDENTE: ERASMO ALVES VIZILATO
TESOUREIRO: MAGNA MÁRCIA POTRATZ VIGILATO
SENTENÇA 05/2020/27ZE
Vistos. O Partido Socialista Brasileiro de Theobroma /RO, por seu Diretório Municipal/Comissão Provisória prestou
as contas referentes ao ano de 2019. O Analista de contas manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas e o Ministério Público também manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Éo breve e
necessário relato. Decido. Inicialmente devo consignar que as contas apresentadas pelo partido político
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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obedeceram ao prazo estabelecido no caput do art. 32 da Lei n. 9096/95 e art. 28 da Resolução-TSE 23.604/2019.
Publicada a declaração de não movimentação financeira no DJE, não houve impugnação. Formalmente, o partido
se fez representar em juízo, considerando que, mesmo de maneira simplificada, a prestação de contas éum
procedimento jurisdicional, segundo o art. 29 do diploma que rege o assunto. E materialmente, a transparência
invocada pelo partido superou a fase de submissão ao contraditório sem que ninguém assim o fizesse. Não houve
extrato bancário com movimentação financeira entregue pelas instituições financeiras. Não houve notícia de
recebimento e repasse de fundo partidário, emitidos no exercício financeiro em análise. Também não há qualquer
prova de abuso de poder econômico, dolo ou ma-fé por iniciativa do partido nesta prestação de contas. Isto posto,
considero como aprovadas as contas do Partido Socialista Brasileiro de Theobroma /RO, com fundamento no art.
45, I, da Resolução n. 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Jaru,24 de
julho de 2020.
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE Juiz Eleitoral –27ªZE

Processo 0600148-43.2020.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600148-43.2020.6.22.0000 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU
RO
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA - RO3187000-A
DESPACHO
DESPACHO
1. Processe-se nos termos da Resolução/TSE n. 23.604/2019, art. 31 e seguintes, adotando as seguintes
providências: 2. Publique-se, na imprensa oficial, edital para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público
ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir a abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 31, §2º); 3. Não
havendo impugnação ou pedido de abertura de investigação, proceda-se àanálise sumária, limitando-se a verificar
se todas as peças constantes do art. 29, §§1º e 2º, foram devidamente apresentadas (art. 35), diante da ausência
de qualquer peça, devolva-se ao cartório para diligências; constatada a conformidade da apresentação de
conteúdos e peças, nos termos do art. 29, §§1º e 2º, deve ser procedida àanálise técnica para exame de
regularidade (art. 36); 4. Concluído o exame preliminar das contas, o processo deve ser disponibilizado para o
Ministério Público Eleitoral, para que possa apontar irregularidades não identificadas pela Justiça Eleitoral, no
prazo de até 30 dias, sob pena de preclusão (art. 36, §6º); 5. Não sendo apontadas irregularidades pelo Ministério
Público Eleitoral, os autos serão remetidos para a unidade técnica responsável para emissão do parecer
conclusivo das contas (art. 38); 6. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado às
partes, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação; após ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 05
(cinco) dias, para emissão de parecer como fiscal da lei (art. 40); 7. Após façam os autos conclusos para decisão.
Alencar das Neves Brilhante Juiz Eleitoral

Processo 0600024-76.2020.6.22.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-76.2020.6.22.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU
RO
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROOGER TAYLOR SILVA RODRIGUES - RO4791
DESPACHO
Trata-se de pedido de prestação de contas apresentado pelo Partido dos Trabalhadores , diretório do Município de
Jaru.
Os diretórios municipais de órgãos partidários do Município de Jaru se submetem à jurisdição da 10ª ZE.
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Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo eleitoral e encaminho os autos à10ª Zona
Eleitoral para continuidade.
Ao Cartório Eleitoral da 27ª ZE para cumprimento.
Jaru, 20 de julho de 2020

Processo 0600018-23.2020.6.22.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-23.2020.6.22.0010 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU
RO
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A, GLADSTONE
NOGUEIRA FROTA JUNIOR - RO9951
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício de 2019.
Nos termos do art. 44, I, da Resolução do TSE 23604/2019 –TSE, determino a publicação de edital facultando a
qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Por conseguinte, determino a juntada de extratos bancários referente ao ano mencionado, caso tenham sido
enviados à Justiça Eleitoral, bem como a certificação de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e
elaboração do parecer conclusivo.
Após, vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Jaru, 23 de julho de 2020.
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE

Processo 0600016-02.2020.6.22.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600016-02.2020.6.22.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
REQUERENTE: JOAO BATISTA RIBEIRO MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI ROSA DE MENDONCA - RO2623
SENTENÇA 07
Trata-se de requerimento do eleitor Joao Batista Ribeiro Machado para regularizar a sua filiação partidária junto ao
Partido Democrático Trabalhista de Theobroma/RO , juntando aos presentes autos, procuração , ficha de filiação
partidária, declaração do presidente da agremiação municipal mencionada de requerimento de alistamento
eleitoral deferida e relação interna de filiados.
O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido, argumentando que o requerente não respeitou
os prazos estabelecidos nas normas eleitorais.
É o relatório.
Os candidatos que concorrem ao pleito devem ter a sua filiação partidária deferida pelo prazo mínimo de 6 (seis)
meses, conforme preceitua a Lei 9.504/97.
Para que o partido possa lançar a filiação de candidato no sistema FILIA, existe a condição de que o candidato
esteja quite com a Justiça Eleitoral. O requerente estava com o seu título cancelado por não comparecer àrevisão
biométrica. Ressalto que, em uma situação sem a Pandemia do COVID, em regra, o candidato iria ao cartório,
colheria a biometria e teria a regularização de seu título processado em alguns dias.
Ocorre que em razão da Pandemia e da Portaria Conjunta PRES/CRE nº 03 as regras de regularização do título
eleitoral foram alteradas. Os cartórios receberam os pedidos por meio de email e pelo sistema título net, sem a
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necessidade de colheita da biometria. Ressalto que assim fez o requerente, conforme processo SEI 000109961.2020.6.22.8027, instaurado para controle dos pedidos de regularização.
Desse modo, o requerente teve o seu pedido de regularização do título eleitoral deferido, mas o seu
processamento só pode ocorrer após deliberação superior, conforme Portaria Conjunta PRES/CRE nº 03 e ofício
circular CRE 02/2020. O processamento só ocorreu então, em 29/04/2020, de acordo com certidão evento
0529541 do Processo SEI 0001099-61.2020.6.22.8027.
Conforme relatado acima, os Partidos deveriam lançar a filiação de seus candidatos quites até o dia 04/04/2020.
Mas, o processamento da regularização do título eleitoral, e a consequente quitação do ora requerente, só ocorreu
em 29/04/2020. Prevendo essa situação, o TRE/RO e o magistrado, orientaram os eleitores nessas condições,
que encaminhassem ao Cartório Eleitoral, em data anterior a 04/04/2020 as fichas de filiação e outros documentos
para resguardarem os seus direitos. Também foi orientado ao partido o dever de proceder à inclusão do filiado no
sistema de filiação partidária tão logo houvesse a notícia da atualização do cadastro eleitoral do filiado.
Para tanto, o partido deveria ingressar com uma ação de filiação Partidária, para autorização de envio de lista
especial e para o processamento das filiações.
Entretanto, a agremiação municipal não ingressou com ação visando o processamento de lista especial.
Pois bem, de acordo com a Portaria TSE 357/2020, Anexo, a ação requerendo o processamento de lista especial
já deveria estar julgado em 19/06/2020, data em que o cartório seria autorizado a processar a relação especial dos
filiados.
Tanto o partido permaneceu inerte, como o eleitor não procurou os meios necessários para regularizar a sua
filiação consultando a internet.
Vale ressaltar que o sistema FILIA possibilita o acesso dos dados aos servidores da Justiça Eleitoral, aos partidos
políticos e aos eleitores. Vejamos o art. 5º da Resolução 23.596/2019, in verbis: Art. 5º O FILIA écomposto dos
seguintes módulos: Interno, Externo e Consulta Pública. I - o Módulo Interno, de uso obrigatório e exclusivo da
Justiça Eleitoral, objetiva o gerenciamento das informações relativas a filiações partidárias, bem como o
cadastramento de usuário e senha do representante nacional do partido político; II - o Módulo Externo, de uso dos
partidos políticos, permite o cadastramento de usuários do sistema na forma do art. 8º desta resolução, a inserção
dos dados dos filiados no sistema e sua submissão àJustiça Eleitoral; III - o Módulo Consulta Pública, disponível
na rede mundial de computadores, possibilita o acesso aos dados públicos dos filiados e permite a emissão e
validação de certidão O filiado prejudicado deveria ter solicitado a inclusão de seu nome em lista especial desde
abril, quando percebeu que seu nome não constava na relação oficial de filiados, conforme art. 11, §2º, da
Resolução TSE 23.596/2019: Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará àJustiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada
dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput). §2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Ainda ressalto que as comunicações para o processamento das listas foram realizadas no próprio sistema e via
correio eletrônico, conforme art. 14, da Resolução 23.596/2019:
Art. 14. A comunicação dos cronogramas de processamento de listas de filiação partidária, definidos pela
Presidência do TSE mediante portaria, será realizada via sistema, com visualização a todos os usuários, e via
correio eletrônico (e-mail), aos Diretórios Nacionais, que replicarão a informação aos órgãos partidários a eles
vinculados. No caso em concreto, tanto a agremiação partidária, como o eleitor não ingressaram com a ação no
prazo fixado no normativo eleitoral. Portanto, de um lado temos o requerente juntando os documentos necessários
para resguardar o seu direito de estar filiado, conforme a legislação eleitoral. Por outro lado, temos a inércia do
Partido Político e do próprio requerente, que após a regularização do título eleitoral, não ingressaram com a ação
dentro do prazo estabelecido na Portaria supramencionada do TSE. No caso em comento, considero válido o
requisito da filiação partidária ocorrido no dia 27/04/2020, conforme documentos juntados no Processo SEI
0001099-61.2020.6.22.8027.
O próprio TSE já se manifestou no sentido de que o o direito a filiação deve prevalecer, mesmo que o pedido de
regularização tenha sido intempestivo. Vejamos: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PARTIDO POLÍTICO. LISTA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO. FILIADO. DESÍDIA INCONTROVERSA. ART.
19, CAPUT E §2º, DA LEI 9.504/97. CABIMENTO. LISTA ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Autos
recebidos no gabinete em 17.8.2017. 2. A teor do art. 19, caput, da Lei 9.096/95, "na segunda semana dos meses
de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá
remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos". 3. Ademais, consoante o respectivo
§2º, "os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente àJustiça Eleitoral, a observância do que
prescreve o caput deste artigo". 4. No caso, na lista de abril de 2016 o Partido Socialista Brasileiro (PSB) agiu com
desídia ao não incluir a agravada em sua relação de filiados, de modo que se impõe reconhecer ingresso dela em
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período anterior. 5. A Corte Regional subscreveu o "entendimento adotado pelo Procurador Regional Eleitoral de
que 'não se mostra razoável a penalização da recorrente [ora agravada] em virtude de desídia da agremiação
partidária em não ter procedido a operação no prazo consignado'" (fl. 98). 6. O agravante aduz que o TRE/PI não
especificou qual teria sido a desídia da grei. Todavia, não opôs embargos declaratórios e tampouco suscitou
afronta ao art. 275 do Código Eleitoral em seu recurso especial, de modo que conclusão diversa demandaria,
como regra, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 7. Agravo
regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes (Presidente). 0000005-25.2016.6.18.0075
RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 525 - LANDRI SALES –PI Acórdão de 03/10/2017
Relator(a) Min. Herman Benjamin Publicação:DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 227, Data 23/11/2017,
Página 16/17 Nesse mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Ementa: Eleitoral. Filiação
partidária. Submissão de nova relação àjustiça eleitoral. Omissão do partido. Inclusão de filiados em lista
especial. Intempestividade dos pedidos. Não ocorrência. Vínculo partidário. Comprovação por documentos
idôneos. Possibilidade. I - Éfacultado ao filiado prejudicado requerer diretamente àJustiça Eleitoral a inclusão de
seu nome em lista especial, havendo omissão decorrente de desídia ou má-fé do partido na submissão de nova
relação de filiados, não estando sujeito àobservância de prazo o exercício dessa prerrogativa. II - Para efeito de
comprovação de filiação partidária exigem-se documentos idôneos, revestidos de fé pública, aptos a comprovarem
a regularidade do vínculo partidário. III - Considera-se comprovada a filiação partidária quando cotejados os
documentos apresentados pelo recorrente com certidão emitida por sistema oficial da Justiça Eleitoral, dando
conta que o mesmo integrou recentemente órgão partidário municipal. Decisão: Decisão: Preliminar rejeitada. No
mérito, recurso não provido quanto a CLEUSA VIEIRA DOS SANTOS e provido quanto a RUBINALDO GOMES
DOS SANTOS, nos termos do voto do relator, àunanimidade.Sustentação oral do advogado CLÊNIO DE AMORIM
CORRÊA. 22-85.2016.622.0031RE - RECURSO ELEITORAL n 2285 - Ministro Andreazza/ROACÓRDÃO n
887/2016 de 17/08/2016Relator(a) ARMANDO REIGOTA FERREIRA FILHOPublicação:DJE/TRE-RO - Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 159, Data 25/08/2016, Página 4/5
Importante mencionar que a ficha de filiação e o ofício do presidente do partido, embora possam ser consideradas
unilaterais e sem fé pública, foram juntadas em Procedimento administrativo, antes do prazo de 04/04/2020. Vale
ressaltar também que a própria corte eleitoral, orientou no sentido de juntar ficha de filiação para resguardar o seu
direito áfiliação para concorrer nas eleições 2020. Desse modo afasta-se a incidência de ma-fé pelo requerente.
Por fim, a Constituição Federal assegura a observância dos princípios constitucionais como a forma republicana,
sistema representativo e regime democrático, de modo que o interesse em participar das eleições deve
prevalecer no presente caso.
Isso posto, julgo procedente o pedido do requerente, com base no art. 19,§2º, da Lei 9.096/95 e art. 16 da
Resolução TSE 23.596/2019, para deferir a filiação e autorizar o processamento da lista especial na forma
estabelecida pela mencionada Resolução TSE.
Jaru, 27 de julho de 2020. Alencar das Neves Brilhante Juiz Eleitoral- 27 Zona Eleitoral

28ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600042-42.2020.6.22.0013

JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
EDITAL 025/2020
O Excelentíssimo Juiz da 28ª Zona Eleitoral, GLAUCO ANTÔNIO ALVES, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a lei, DETERMINA que seja dada ciência aos interessados, da apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira no exercício de 2019 pelo (s) partido (s) abaixo listado (s), facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a formulação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, em conformidade com o disposto no inciso I, art. 45
da Resolução TSE nº 23.464/2015. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente edital e publicado no Diário da Justiça
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Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, aos 27 de
julho de 2020. Eu, ___, Vanusa Souza da Cunha Rizzo, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral, conferi e
subscrevo por determinação judicial.
VANUSA SOUZA DA CUNHA RIZZO Chefe de Cartório
PARTIDOS QUE APRESENTARAM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
RELATIVA AO EXERCÍCIO 2019 MUNICÍPIO: MIRANTE DA SERRA PARTIDO/ PRESIDENTE/ TESOUREIRO PARTIDO PROGRESSISTA –PP/ ADINEUDO DE ANDRADE/ MARCOS PRUDENTE SILVA - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –MDB/ ERMES NUNES DE OLIVEIRA/ MARIA APARECIDA ALVERNAZ
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO PARTIDO/ PRESIDENTE/ TESOUREIRO - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO –MDB/ ADINAEL DE AZEVEDO/ PEDRO VIRGINIO - PARTIDO PROGRESSISTA –PP/ VALDECI
DE ANDRADE PINTO/ NOEMI RODRIGUES DOS REIS
32ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600021-09.2020.6.22.0032
JUSTIÇA ELEITORAL 032ª ZONA ELEITORAL DE MACHADINHO D'OESTE RO
Sede do Juízo: Av. Rio de Janeiro, 3134, Centro, fone: (0XX69) 3581-2300 e (69) 99991-1810, Machadinho do
Oeste / RO, e-mail zon032@tre-ro.jus.br
Processo nº 0600021-09.2020.6.22.0032
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554)
[Reversão de Desfiliação]
REQUERENTE: INEZ APARECIDA DA COSTA
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, PSL DE VALE DO ANARI
SENTENÇA
Trata-se de pedido de reversão de filiação partidária partidária de INEZ APARECIDA DA COSTA, TE
010811862399 ao parido PSB e consequente cancelamento da filiação ao partido PSL, ambos de Vale do Anari.
Em sua petição alegou que estava filiado ao PSB desde de 3/4/2020 e que seu pedido de filiação ao PSL teria
sido em 2019 e não em 4/4/2020, como consta no sistema Filia e em suam requer seja mantida sua filiação ao
PSB.
Trouxe aos autos comprovante de filiação ao PSB datado de 13/4/2020, assim como protocolo de requerimento de
sua ficha de filiação ao PSL para esclarecimentos.
Intimado por e-mail o diretório do PSL não se manifestou.
Em seu parecer (ID. 1710026), opinou o Ministério Público Eleitoral pelo manutenção da filiação da eleitora ao
PSB.
Vieram os conclusos os autos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Tratando-se de feito que versa sobre a reversão filiação partidária, deve ser seguido o procedimento estabelecido
pela Resolução TSE n.º 23.596/19, bem como as normas estabelecidas pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n.º
9.096/95).
No caso em análise a requerente demonstrou que estava regularmente filiado ao PSB desde 03/4/2020 e que não
requereu nova filiação ao PSL em 4/4/2020.
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Demonstrou pelos documentos acostados àinicial que fez contato com o diretório do PSL, para requer cópia da
alegada ficha de filiação para fins de esclarecimentos mas este manteve-se inerte.
Por este motivo requereu ao Juízo a reversão de sua filiação ao PSB e consequente cancelamento da filiação ao
PSL.
Ademais, no ato de filiação partidária, bem como sua manutenção ou desfiliação, deve prevalecer a autonomia da
vontade do filiado, que é livre para filiar-se, permanecer filiado ou desfiliar-se a qualquer tempo, suportando ele os
desdobramentos jurídicos ou políticos que porventura ocorram. Tal entendimento éfirmado no seguinte julgado:
Recurso Eleitoral nº 25-09.2018.6.13.0132 Procedência: 132ª Zona Eleitoral, de Itabira Recorrente: Rodrigo
Alexandre Assis Silva Recorridos: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB e AVANTE Relator: Juiz
Nicolau Lupianhes. ACÓRDÃO RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA. ANULAÇÃO
DE AMBAS AS FILIAÇÕES POR DUPLICIDADE - PRTB e AVANTE. Direito àliberdade de associação (art. 5º ,
XVII , CF ). Deve preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado. Recurso a
que se dá provimento. Filiação do recorrente ao PRTB (...). Belo Horizonte, 6 de setembro de 2018. Juiz Nicolau
Lupianhes Relator (DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 19/09/2018 - 19/9/2018. Recorrente:
RODRIGO ALEXANDRE)
Assim, considerando as normas aplicáveis ao caso, os documentos trazidos aos autos, e o parecer opinativo do
Ministério Público Eleitoral, tem-se como cabível a reversão da filiação da requerente ao PSB.
Ante o exposto, com base no art. 22 e seguintes da Resolução TSE nº 23.596/19, DEFIRO o pedido inicial e
determino a exclusão do registro de filiação de Inez Aparecida da Costa, já qualificada nos autos, ao PSL e
determino a reversão de sua filiação anterior ao PSB, ambos de Vale do Anari.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Registre-se a sentença no sistema FILIA da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Machadinho d'Oeste, (vide data da assinatura)
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600014-11.2020.6.22.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 34ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS-RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-11.2020.6.22.0034 / 34ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS-RO
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, AMARILDO RIBEIRO, RENATA
ROMUALDO DA SILVA
Advogado: HENRIQUE EDUARDO DA COSTA SOARES - OAB/RO 7363
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas do exercício financeiro de 2018 formulado
pelo Movimento Democrático Brasileiro –MDB, de Buritis-RO, sob a forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos (id 645242).
Após a publicação do edital, não houve impugnação (id 1145640).
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Com a juntada das informações pertinentes (ids 1446402 e 1687503), tanto a análise técnica do Cartório Eleitoral
(id 1752817) quanto o parecer do Ministério Público Eleitoral (id 1821599) foram favoráveis àregularização das
contas.
Proferido despacho determinando ao partido a correção de irregularidades (id 2375067), estas foram sanadas no
id 1687503.
Na sequência, vieram-me os autos conclusos.
Relatei. DECIDO.
De acordo com o artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, transitada em julgado a decisão que julgar as
contas não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para
suspender as consequências previstas no art. 47, quais sejam, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como a devolução integral desses
recursos recebidos; e a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário.
O pedido de regularização se deu na forma de declaração de ausência de movimentação de recursos. Partido,
presidente e tesoureira estão devidamente representados nos autos (ids 635358 e 2503064), porquanto a juntada
posterior de procuração sanou a irregularidade da representação desta última. Não foram identificadas contas
bancárias em nome da agremiação, tampouco há registro de recebimento de recursos públicos, de origem não
identificada ou de fonte vedada no exercício de 2018, consoante documentos juntados pelo cartório.
Diante do exposto, defiro o pedido de regularização da prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro
–MDB, de Buritis-RO, referente ao exercício financeiro 2018, julgando-as aprovadas com ressalvas, e determino:
a) o restabelecimento do direito ao recebimento de recursos do fundo partidário, cuja suspensão foi imposta nos
autos do processo de prestação de contas nº 51-24.2019.6.22.0034; b) o restabelecimento do registro ou
anotação partidária, cuja suspensão foi imposta nos autos da Representação nº 91-06.2019.6.22.0034.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, anote-se no SICO. Após, arquivem-se.
Buritis-RO, 23 de julho de 2020.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
Processo 0600013-26.2020.6.22.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 34ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS-RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-26.2020.6.22.0034 / 34ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS-RO
RESPONSÁVEL: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, CLAUDINEI
LOPES CORDEIRO, FAGNER DA COSTA MENDES
Advogado: MARCIO MELO NOGUEIRA - OAB/RO 2827000-A
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas do exercício financeiro de 2018 formulado
pelo Partido da Social Democracia Brasileira –PSDB, de Buritis-RO, sob a forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos (id 583911).
Após a publicação do edital, não houve impugnação (id 942840).
Com a juntada das informações pertinentes (id 1059733), tanto a análise técnica do Cartório Eleitoral (id 106017)
quanto o parecer do Ministério Público Eleitoral (id 1638385) foram favoráveis àregularização das contas.
Na sequência, vieram-me os autos conclusos.
Relatei. DECIDO.
De acordo com o artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, transitada em julgado a decisão que julgar as
contas não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para
suspender as consequências previstas no art. 47, quais sejam, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como a devolução integral desses
recursos recebidos; e a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário.
No caso em análise, o partido busca afastar tão somente a primeira reprimenda, já que o processo específico que
tinha por objeto a suspensão da sua anotação partidária foi extinto sem resolução do mérito (nº 0600000112.2020.6.22.0034).
O pedido de regularização se deu na forma de declaração de ausência de movimentação de recursos. Partido e
seus representantes estão devidamente representados nos autos. Não foram identificadas contas bancárias em
nome da agremiação, tampouco há registro de recebimento de recursos públicos, de origem não identificada ou
de fonte vedada no exercício de 2018, consoante documentos juntados pelo cartório.
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Quanto aos gastos com advogado e profissional da contabilidade mencionados na nota explicativa (id 583912),
cumpre destacar que o Tribunal Regional de Rondônia, no Acórdão nº 36/2020, publicado no DJe nº 57/2020, de
23/03/2020, considerou que o recebimento, por partido, de doação estimável em dinheiro a título de serviços
advocatícios e de contabilidade para o ajuizamento de prestação de contas não prejudica a declaração de
ausência de movimentação financeira. Vejamos:
Prestação de contas. Exercício financeiro. Partido político. Peças sem registro de movimentação. Recurso
estimável em dinheiro. Serviços advocatícios e contábeis. I - O recebimento de doação de recurso estimável em
dinheiro, referente a serviços de profissionais de advocacia e de contabilidade não afasta possibilidade de
apresentação de declaração de ausência de movimentação, considerado a exigibilidade daqueles serviços para as
prestações de contas. II - A utilização de modelo de declaração instituído pelo TSE constitui formalidade cujo
descumprimento não enseja, por si só, àdesaprovação ou o julgamento das contas como não prestadas.
(RECURSO ELEITORAL N. 0600295-06.2019.6.22.0000 –CLASSE 30 - CACOAL –RO. Relator: Desembargador
Alexandre Miguel).
Diante do exposto, defiro o pedido de regularização da prestação de contas do Partido da Social Democracia
Brasileira-PSDB, de Buritis-RO, referente ao exercício financeiro 2018, julgando-as aprovadas com ressalvas, e
determino o restabelecimento do direito ao recebimento de recursos do fundo partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, anote-se no SICO. Após, arquivem-se.
Buritis-RO, 23 de julho de 2020.

Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
Processo 0600039-24.2020.6.22.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 34ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600039-24.2020.6.22.0034 / 34ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: OSMAR RIBEIRO CARDOSO, DJAIR ANASTACIO MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA - RO5297 Advogado do(a) REQUERENTE:
VALQUIRIA MARQUES DA SILVA - RO5297
REQUERIDO: PARTIDO PSDB DE BURITIS/RO
DESPACHO
Intime-se o partido, na pessoa do seu presidente, para, querendo, se manifestar sobre a inicial e documentos que
a instruem, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo juntar quaisquer documentos necessários ao esclarecimentos
dos fatos.
Buritis-RO, 16 de julho de 2020.

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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