DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Ano 2018, Número 124

Porto Velho, terça-feira, 10 de julho de 2018

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Desembargador Sansão Batista Saldanha
Presidente
Desembargador Paulo Kiyochi Mori
Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral

Secretaria Judiciária de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Fone: (69) 3211-2116
Fax: (69) 3211-2125
diario@tre-ro.jus.br

Sumário
PRESIDÊNCIA..............................................................................................................................................................2
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL................................................................................................................2
DIRETORIA-GERAL.....................................................................................................................................................2
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO.................................................................................2
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais .........................................................................................2
Pauta de Julgamentos ............................................................................................................................................2
Decisões judiciais....................................................................................................................................................3
Outros Documentos ................................................................................................................................................8
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE ..........................................8
Contratos ...................................................................................................................................................................8
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade................................................................................................................8
Extrato de Nota de Empenho..................................................................................................................................9
Extrato...................................................................................................................................................................10
Licitações e Compras ..............................................................................................................................................11
Resultados de Julgamento ...................................................................................................................................11
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS ..............................................................................................................12
ZONAS ELEITORAIS .................................................................................................................................................12
9ª Zona Eleitoral ......................................................................................................................................................12
Editais ...................................................................................................................................................................12
11ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................12
Intimações.............................................................................................................................................................12
Sentenças .............................................................................................................................................................13
12ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................14
Editais ...................................................................................................................................................................14
16ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................15
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 2018, Número 124

Porto Velho/RO, terça-feira, 10 de julho de 2018

Página 2

Portarias................................................................................................................................................................15
17ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................15
Portarias................................................................................................................................................................15
18ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................16
Despachos ............................................................................................................................................................16
30ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................16
Editais ...................................................................................................................................................................16
COMISSÕES ..............................................................................................................................................................17

PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 13/7/2018
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 13/7/2018 às 10h (dez
horas), no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Avenida Presidente Dutra, 1889,
Bairro Baixa União, nesta Capital, dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou constantes de
pautas já publicadas:
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 46-75.2017.6.22.0000 - Classe 25
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: JUÍZA ELEITORAL ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Resumo: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de
Direção Estadual - 2016
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Advogado: LEANDRO TONELLO ALVES - OAB: 8094/RO
Advogado: ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - OAB: 532/RO
Advogado: FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES - OAB: 1940/RO
Advogado: DANIEL GAGO DE SOUZA - OAB: 4155/RO
Advogado: PAULO HENRIQUE SILVA - OAB: 7132/RO
Interessado: NILTON BALBINO, Presidente
Porto Velho, 9 de junho de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
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Decisões judiciais

Processo 0600129-08.2018.6.22.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RESOLUÇÃO N. 19/2018
CONSULTA Nº 0600129-08.2018.6.22.0000 - Classe 10 –PJE - PORTO VELHO –RONDÔNIA
Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto
Interessada: Procuradoria Regional Eleitoral
Consulta. Procurador Regional Eleitoral. Parte Legítima. Propaganda extemporânea ou irregular no dia da Eleição.
Representação. Prazo. Ajuizamento em até 24 horas após o término das Eleições. Consulta respondida.
I — Procurador Regional Eleitoral é autoridade legítima para formular consulta sobre matéria eleitoral ao Tribunal
Regional Eleitoral, por se tratar de autoridade pública, para finalidade do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral.
II — Consulta sobre matéria eleitoral, formulada por autoridade pública legítima no período compatível e em
caráter abstrato, atende os pressupostos legais de admissibilidade e deve ser conhecida e respondida.
III — À míngua de previsão legal e para viabilizar a aplicação da norma eleitoral vigente, resolveu a Corte fixar o
prazo de até vinte e quatro (24) horas após o término das Eleições para ajuizamento das representações em
decorrência de propagandas irregulares ocorridas no dia do pleito.
IV — Consulta conhecida e respondida.
RESOLVEM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos do voto do relator, por maioria,
em responder positivamente a consulta. Vencidos a juíza Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza, o
Juiz Paulo Rogério José e o Desembargador Kiyochi Mori. Votou o Senhor Presidente.
Porto Velho, 26 de junho de 2018.
Juiz GLODNER LUIZ PAULETTO
Relator
RELATÓRIO
O SENHOR JUIZ GLODNER LUIZ PAULETTO: O Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Montovani,
formulou a presente consulta com objetivo de colher entendimento deste Tribunal quanto à possibilidade de a
representação em decorrência de propaganda eleitoral irregular praticada no dia das eleições ser aforada em até
24 horas após encerramento do pleito.
O nobre consulente fundamenta o pedido em razão de a legislação eleitoral ser omissa na espécie e a orientação
jurisprudencial do egrégio TSE se firmar no sentido de que o prazo final para a propositura da representação por
propaganda irregular ou extemporânea éo dia da eleição.
Desse modo, ao entender do consulente, a observância desse prazo resulta na frustração da aplicação das
sanções eleitorais previstas na legislação especial, haja vista que “não haverá tempo hábil para a devida instrução
e propositura da representação cível quando o ilícito em questão ocorrer no dia da eleição”.
É o breve relatório.
VOTO
O SENHOR JUIZ GLODNER LUIZ PAULETTO (RELATOR): No presente feito, a consulta está formulada nos
seguintes termos:
“Considerando que o prazo para ajuizamento de representação cível por propaganda irregular até o dia da eleição
tem fundamento jurisprudencial e que referido prazo inviabiliza o ajuizamento das representações de ilícitos
ocorridos no dia do pleito, qual o termo final a ser observado para o ajuizamento de representação por
propaganda irregular ocorrida no dia das eleições?”.
[Destaques do original]
Sobre a consulta eleitoral, o art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral estabelece os seguintes requisitos para que
seja conhecida, in verbis:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
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(...)
VIII – responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou
partido político.
[g.n.]
Também o Regimento Interno desta Corte (Resolução n° 36/2009) dispõe:
Art. 13. Compete ao Tribunal:
(...)
VII – responder às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político, através do
diretório regional ou delegado credenciado junto ao tribunal.
Art. 115. O tribunal responderá às consultas sobre matéria eleitoral formuladas em tese por autoridade pública ou
partido político, salvo durante o processo eleitoral quando será vedada sua apreciação.
[g.n.]
Como se observa, na legislação de regência, a admissibilidade da consulta eleitoral condiciona-se à conjugação
de quatro pressupostos, quais sejam: consulente autoridade pública ou partido político, matéria eleitoral,
formulação em tese e apreciação fora do período eleitoral.
No feito em tela, tem-se que o consulente é Procurador Regional Eleitoral. Portanto, agente político com
legitimidade para elaborar consulta eleitoral, de modo que, neste ponto, atende o requisito da autoridade pública
na forma preconizada no inciso VIII do art. 30 do Código Eleitoral.
No que se refere à matéria consultada, vejo que tal questionamento alusivo ao prazo para o aviamento da
representação em decorrência de propaganda irregular nas eleições tem como fundamento matéria
eminentemente eleitoral e, como tal, admite consulta a esta Corte. Assim, resta também atendido o segundo
requisito.
Quanto ao período do processo eleitoral, temos que este somente se deflagra na data consignada para início das
convenções partidárias que, neste ano de eleições, começam em 20 de julho, conforme disposto no art. 8º, da Lei
n. 9.504/97() e na Resolução TSE n. 23.555/2017, esta, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018. Logo,
também restou atendido o requisito insculpido no art. 115 do Regimento Interno deste Tribunal.
Por fim, a consulta está enunciada em tese, pois visa obter orientação quanto a procedimento para eventual
representação in abstracto.
Nesse contexto, o pedido preenche todos os pressupostos de admissibilidade e, assim, está a merecer
conhecimento e resposta à indagação do consulente.
Pois bem.
Quanto ao cerne da questão formulada, tem-se que a Resolução TSE nº 23.551/2017, que disciplina a
propaganda eleitoral nas eleições de 2018, não define o prazo para propositura da representação em face de
propaganda extemporânea ou irregular e tampouco a Lei das Eleições o faz.
Também não se desconhece que o egrégio TSE firmou entendimento no sentido de que o prazo para ajuizamento
da representação desse jaez termina na data da eleição. Conforme restou assentado no julgado cuja ementa
transcrevo:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ADESIVOS. ÁREA SUPERIOR
A 4M2. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRAZO PARA PROPOSITURA. DATA
DA ELEIÇÃO. FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE. COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS.
INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. EVIDENCIADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Na esteira da jurisprudência do TSE, o prazo final para a propositura de representação,
por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular, éa data da eleição.
(...)
Agravo regimental conhecido e não provido.”
(TSE—REspe nº 185078/PB. Rel. Min. Rosa Weber. Publicado em 16/05/2017, Página 90-91)
Porém, como afirma o consulente, é comum a ocorrência de diversos ilícitos eleitorais no dia da eleição,
especialmente aqueles previstos no art. 14, §7º, da Resolução TSE n. 23.551/2017, verbis:
§7º. O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias
próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do
§5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
Nesse trilhar, é certo que se adotar o exíguo prazo sufragado pelo TSE, com termo no dia da eleição para
aforamento das representações por propagandas irregulares ocorridas nessa data, os legitimados não teriam
condições de instruir o feito “com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja
por ela responsável”, conforme determinam o art. 101 da reportada Resolução TSE e o art. 40-B da Lei n.
9.504/97, restando evidente que a norma citada nunca poderia ser aplicada às condutas concernentes a práticas
ilícitas de propagandas ocorridas no dia da eleição e, assim, na espécie, deixaria impunes os infratores, de
maneira a estimular a ocorrência de tais ilícitos nas derradeiras horas das eleições.
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Atente-se para o fato de que a fixação desse prazo até o dia da eleição é uma construção jurisprudencial, e dessa
feita pode ser alterada pelos tribunais, já que não existe tal previsão na Lei das Eleições e muito menos na
Resolução TSE que regulamenta a matéria, como entendeu o TRE-MG, conforme os julgados que trago à
colação:
“Representação. Partido político. Propaganda partidária prevista no art. 45 da Lei nº 9.096/1995. Programa
político-partidário gratuito, por meio de inserções exibidas na televisão. Preliminar de decadência. Observância do
prazo para ajuizamento da ação. Possibilidade de propositura da representação no primeiro dia útil seguinte ao
termo final previsto na norma. Tempestividade. Preliminar rejeitada.
Mérito. (....).”
(TRE-MG —REPRESENTAÇÃO nº 32030. Rel. Juiz GERALDO AUGUSTO DE ALMEIDA. Publicado no DJE de
30/01/2014)
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREVIA. CONDENAÇÃO EM
MULTA.
Preliminar. Ausência de pressuposto processual arguida de oficio. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Entendo que o ajuizamento da Representação por propaganda eleitoral irregular realizada no dia das eleições
deve ocorrer no prazo de 24 horas, o que não ocorreu.
(...)
(TRE-MG —RE nº 6866. Rel. Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista. Publicado no DJE de 15/12/2017)
[g.n.]
Nesse contexto, a presente consulta mostra-se pertinente e oportuna, tendo em vista o período eleitoral que se
avizinha, de modo a requerer deste colegiado definição quanto ao prazo final para a propositura da representação
por propagandas extemporâneas ou irregulares, sob pena de se tornar inviável a aplicação da norma na hipótese
consultada, conforme demonstrado. Desse modo, a questão formulada deve ser respondida.
Assim, tenho por razoável estabelecer o prazo de até vinte e quatro (24) horas após o término das eleições para
ajuizamento das representações em decorrência de propagandas irregulares ocorridas no dia do pleito.
Posto isso, por se tratar de prazo ausente na legislação eleitoral, entendo de bom alvitre fixá-lo através resolução
a ser baixada por esta Corte.
É como voto.
EXTRATO DA ATA
Consulta nº 0600129-08.2018.6.22.0000 –Classe 10 –PJE. Origem: Porto Velho –RO. Relator: Juiz Glodner Luiz
Pauletto. Interessado: Procuradoria Regional Eleitoral.
Decisão: Após o voto do relator pelo conhecimento da consulta, respondendo positivamente, pediu vista a Juíza
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza. Os demais aguardam.
Presidência do Desembargador Sansão Saldanha. Presentes o Desembargador Kiyochi Mori e os Senhores
Juízes Glodner Luiz Pauletto, Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza, Flávio Fraga e Silva; Paulo
Rogério José e Clênio Amorim Corrêa. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretária, Áurea
Cristina Saldanha Oliveira.
42ª Sessão Ordinária de 25 de junho de 2018.
VOTO VISTA (DIVERGENTE)
A SENHORA JUÍZA ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA: Trata-se de consulta
formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral acerca da possibilidade de a representação em decorrência de
propaganda eleitoral irregular praticada no dia das eleições ser ajuizada em até 24 horas após encerramento do
pleito, especialmente por ser comum a ocorrência de diversos ilícitos eleitorais no dia da eleição, notadamente
aqueles previstos no art. 14, §7º, da Resolução TSE n. 23.551/2017.
Em seu voto, o eminente Relator entende que a Resolução TSE n. 23.551/2017, que disciplina a propaganda
eleitoral nas eleições de 2018, não define o prazo para propositura da representação em face de propaganda
extemporânea ou irregular e tampouco a Lei das Eleições o faz.
Afirma que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o prazo para ajuizamento da
representação por propaganda eleitoral irregular termina na data da eleição, contudo, ao adotar o exíguo prazo
sufragado pelo TSE, com termo no dia da eleição para aforamento das representações por propagandas
irregulares ocorridas nessa data, os legitimados não teriam condições de instruir o feito com prova da autoria ou
do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável, conforme determinam o art. 101
da reportada Resolução TSE e o art. 40-B da Lei n. 9.504/97, de modo que a norma citada nunca poderia ser
aplicada às condutas concernentes a práticas ilícitas de propagandas ocorridas no dia da eleição e, assim,
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deixaria impunes os infratores, de maneira a estimular a ocorrência de tais ilícitos nas derradeiras horas das
eleições.
Aduz que a fixação desse prazo até o dia da eleição éuma construção jurisprudencial, e dessa feita pode ser
alterada pelos tribunais, já que não existe tal previsão na Lei das Eleições e muito menos na Resolução TSE que
regulamenta a matéria, a exemplo do que fez o TRE-MG no RE 6866, no qual a Corte Mineira entendeu que a
representação por propaganda eleitoral irregular realizada no dia das eleições deve ocorrer no prazo de 24 horas.
Assim, entende o eminente Relator ser razoável estabelecer o prazo de até vinte e quatro (24) horas após o
término das eleições para ajuizamento das representações em decorrência de propagandas irregulares ocorridas
no dia do pleito.
Pedi vista para melhor analisar a questão.
Em consulta ao repertório jurisprudencial do TSE, concluí que a finalidade de estabelecer a data da eleição como
marco final para a propositura de representação por propaganda irregular decorre da preocupação de se evitar o
prolongamento da disputa eleitoral.
Essa prudência também é percebida no Supremo Tribunal Federal, pois no Recurso Extraordinário n.
551.875/2014, o Ministro Cezar Peluso, assentou que o entendimento do TSE deve ser mantido “para evitar o
inconveniente grave de perpetuar a disputa política nos tribunais”.
Vale destacar que a data da eleição igualmente constitui termo para a propositura das representações que têm por
fundamento as condutas vedadas dos agentes públicos, previstas no art. 73 da Lei n. 9.504/97, cuja procedência,
além de multa, prevê a cassação do registro ou diploma.
Desse modo, se para uma representação cuja penalidade se mostra mais gravosa ao infrator, não se admite que
seja proposta além do dia da eleição, não me parece razoável conceder prazo superior para o ajuizamento de
representação que tem como única sanção a aplicação de multa.
Além disso, vale registrar que a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus
candidatos realizada no dia da eleição constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil
UFIR (art. 39, §5º, III, da Lei n. 9.504/97), o que afasta a possibilidade de tornar impunes os infratores.
Portanto, Senhor Presidente, acompanho o voto do relator na parte que reconhece os requisitos de
admissibilidade da consulta, contudo, em relação ao mérito, voto divergente para responder negativamente à
consulta formulada, no sentido de que o prazo para o ajuizamento das representações em decorrência de
propagandas irregulares, ocorrida no dia do pleito, éa data da eleição, sob pena de carência por falta de interesse
de agir.
É como voto.
§7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias
próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do
§5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de
20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto,
rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação. (Redação
dada ao caput pela Lei nº 13.165, de 29.09.2015, DOU - Ed. Extra de 29.09.2015)
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da
propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda,
se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter
tido conhecimento da propaganda. (Artigo acrescentado pela Lei nº 12.034, de 29.09.2009, DOU 30.09.2009)
VOTO
O SENHOR JUIZ FLÁVIO FRAGA E SILVA: Acompanho o voto do relator.
VOTO
O SENHOR JUIZ PAULO ROGÉRIO JOSÉ: Acompanho o voto da divergência.
VOTO
O SENHOR JUIZ CLÊNIO AMORIM CORRÊA: Acompanho o voto do 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

Ano 2018, Número 124

Porto Velho/RO, terça-feira, 10 de julho de 2018

Página 7

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI: Acompanho o voto da divergência.
VOTO (DESEMPATE)
O SENHOR DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA (PRESIDENTE): Como já exposto pelos eminentes pares,
trata-se de consulta formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia com objetivo de colher
entendimento deste Tribunal quanto à possibilidade de a representação em decorrência de propaganda eleitoral
irregular praticada no dia das eleições ser aforada em até 24 horas após encerramento do pleito.
Com a necessária venia aos argumentos apresentados no voto divergente da Excelentíssima Juíza Rosemeire
Conceição dos Santos, é importante rememorar que a questão suscitada padece de uma lacuna normativa, uma
vez que a Resolução TSE nº 23.551/2017 e a Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997) não definem o prazo para
propositura da representação em face de propaganda extemporânea ou irregular.
Sob a ótica do plano prático, denota-se que é comum a ocorrência de diversos ilícitos eleitorais atrelados à
propaganda eleitoral irregular no dia da eleição. Partindo de tal premissa, conclui-se que a adoção do
entendimento pela propositura das representações no exato dia da eleição tornaria inócua a finalidade da norma,
já que os legitimados não teriam tempo suficiente e nem condições de instruir o feito com os elementos
necessários.
Além disso, essa impossibilidade temporal e técnica de ajuizamento de tais representações pelo órgão ministerial
implicaria, por via reflexa, em um estímulo à prática de ilícitos dessa natureza no dia da eleição, considerada a
grande probabilidade de impunidade.
Como bem salientado pelo eminente Relator, a fixação desse prazo até o dia da eleição é uma construção
jurisprudencial e, por assim ser, pode ser alterada pelos Tribunais, a exemplo do que já fora feito pelo TRE de
Minas Gerais.
Por fim, constata-se a razoabilidade do prazo de até vinte e quatro (24) horas após o término das eleições para
ajuizamento das representações em decorrência de propagandas irregulares ocorridas no dia do pleito.
Por essas razões, comungo da conclusão apresentada pelo Relator para responder positivamente à consulta
formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral e, tendo em vista que esta decisão adota a forma de resolução,
consoante previstos no art. 117 c/ o art. 221 do Regimento Interno deste Tribunal, torna-se desnecessária a
expedição de nova Resolução, nos ternos da resposta dada no presente feito.
EXTRATO DA ATA
Consulta nº 0600129-08.2018.6.22.0000 –Classe 10 –PJE. Origem: Porto Velho –RO. Relator: Juiz Glodner Luiz
Pauletto. Interessado: Procuradoria Regional Eleitoral.
Decisão: consulta respondida positivamente, nos termos do voto do relator, por maioria. Vencidos os Juízes
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza e Paulo Rogério José e o Corregedor Kiyochi Mori. Votou o
Presidente.
Presidência do Desembargador Sansão Saldanha. Presentes o Desembargador Kiyochi Mori e os Senhores
Juízes Glodner Luiz Pauletto, Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza, Flávio Fraga e Silva; Paulo
Rogério José e Clênio Amorim Corrêa. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretária, Áurea
Cristina Saldanha Oliveira.
43ª Sessão Ordinária de 26 de junho de 2018.
Processo 0600147-29.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600147-29.2018.6.22.0000 - Jaru - RONDÔNIA
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
REQUERENTE: EDIVALDO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE JORGE TAVARES PACHECO - RO1888
REQUERIDO: CLÓVIS MORALI ANDRADE
DECISÃO
Vistos,
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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Busca o requerente que o Presidente da Câmara Municipal de Jaru, com a obrigação de fazer, declare extinto o
mandato de Vereador do Sr. Clovis Morali Andrade, juntamente com a suspensão dos seus direitos políticos e a
correspondente cassação do diploma e empossado o seu 1º suplente, Edivaldo de Oliveira.
Justifica sua pretensão no fato do vereador Clóvis Morali Andrade ter sido condenado por ato de improbidade
administrativa, já julgado em 2º grau por um colegiado que teve como consequência a condenação à suspensão
dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos.
Decido,
Considerando que o pedido se refere à cassação de mandato de vereador, cuja apreciação cabe ao juízo eleitoral
local, declino da competência e determino o encaminhamento ao juiz competente.
Cumpra-se.
Porto Velho, 27 de junho de 2018.
Desembargador KIYOCHI MORI
Relator
Outros Documentos

Processo 0600115-24.2018.6.22.0000
Prestação de Contas n. 0600115-24.2018.6.22.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS –DE EXERCÍCIO FINANCEIRO –2017 - PARTIDO POLÍTICO- ÓRGÃO
DE DIREÇÃO ESTADUAL
INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE-REDE
EDITAL
A Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TORNA PÚBLICO,
para os fins previstos no §3º do art. 31 da Resolução –TSE n. 23.546/2017, a apresentação da Prestação de
Contas do REDE SUSTENTABILIDADE-REDE, 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,09 de julho de 2018.
(a) Áurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão
Secretária Judiciária e de Gestão da Informação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade

Extrato de Ratificação da Inexigibilidade - SECONT
Publicação do Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93.
Contratada SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA - EPP, CNPJ n. 11.128.083/0001-15. Objeto:
Contratação da empresa especializada para a inscrição de cinco servidores da Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças e da Secretaria de Tecnologia da Informação, no curso "Prático Planilha de Custos como
Instrumento de Fiscalização de Serviços Terceirizados"; no período de 2 e 3/8/2018, em Porto Velho/RO, carga
horária de 16 horas. Fundamento legal para contratação: Art. 25, II c/c o inciso VI do art. 13, ambos da Lei
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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8.666/93, e Decisão TCU nº 439/98-Plenário. Justificativa: Necessidade de capacitação de servidores do TRE-RO.
Declaração de Inexigibilidade: Parecer Jurídico nº 0303282/2018 - PRES/DG/AJDG, de 26/06/2018, por MARISA
LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, CPF n. 716.688.707-97, Assessora Jurídica. Ato de autorização da
despesa e de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação: Despacho n. 3615/2018 - PRES/DG/GABDG, de
02/07/2018, por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, CPF n. 475.106.849-00, Diretora-Geral do TRE-RO. Nota de
Empenho: 2018NE000444, de 03/07/2018, Programa de Trabalho: 02122057020GP0011. Elemento Despesa n.
33.90.39.48. Valor: R$ 6.000,00. Processo: SEI n. 0000967-56.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 09/07/2018, às 11:48,
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 0307096 e o código CRC
8A336A32.
Extrato de Nota de Empenho

Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2018NE000445, de 03/07/2018. Contratada: MULT GRAF INDUSTRIA
GRÁFICA, EDITORA E COMÉRCIO –EIRELI. CNPJ nº. 10.176.343/0001-65. Programa Trabalho:
02061057042690001. Natureza Despesa: 33.90.30.59. Objeto I) Item 02 do edital - centena de cartaz (tipo 2) impressão e acabamento de cartaz. Tamanho a3 (297 x 420 mm), em papel couchê liso 120g, impressão em 4x0
cores. Acondicionado em embalagens com 100 (cem) unidades. (cód. 54836). Marca Mult Graf prazo de entrega:
primeira versão para aprovação (boneca/amostra), de verá ser entregue no TRE-RO prazo de até 2 (dois) dias
corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 3 (três)
dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra) Quant.: 2; Vlr. Unit. R$ 38,00. Valor Total R$
76.00; II) Item 05 do edital - centena de panfleto (tipo 2) - impressão e acabamento de panfleto. Tamanho formato
32 (100 x 150 mm), com impressão frente e verso, impressão em 4x4 cores, em papel couchê liso e fosco 70g.
Acondicionado em embalagens com 100 (cem) unidades. (cód. 110604). Marca: Mult Graf. Prazo de entrega:
primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 2 (dois) dias
corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 3 (três)
dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Valor total da Nota de Empenho: R$ 102,00.
Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 02/2018, vinculada ao
Pregão Eletrônico nº. 26/2017/TRE-RO. Processo: SEI 0000332-75.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 09/07/2018, às 11:07,
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 0307021 e o código CRC
7517EB46.
Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Espécie: Extrato da NE 438, de 02/05/18. Contratada: CONFECCOES MCB - EIRELI. CNPJ 18.381.449/0001-02.
Programa Trabalho: 02061057042690001. Natureza Despesa: 33.90.30.23. Objetos: Item 01 do edital - camiseta
básica personalizada; confeccionada em malha fria (PV), 67% poliéster e 33% viscose, trama de 170g no mínimo,
modelo unissex; corte reto; gola redonda com reforço de ombro a ombro em ribana sanfonada, 96% algodão e 4%
elastano, 2cm de largura; bainhas (mangas e barra) de 2cm, com pesponto duplo, etiqueta de identificação de
acordo com as normas vigentes; COR BRANCA ou PRETA EM TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG e XXG. Com
estampa personalizada frente, costas e mangas, impressão em policromia, conforme arte a ser definida pela
contratante. Validade da Proposta 90 dias. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra),
deverá ser entregue no TRE-RO no prazo de até 7 (sete) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O
pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 20 (vinte) dias corridos após aprovação da primeira versão
(boneca/amostra). Acondicionadas em caixas com 50 unidades embaladas em saco plástico individual. Marca:
MCB. Quant.: 1,7. Unid. Centena. Vlr. Unit. R$ 990,00. Total da Nota de Empenho: R$ 1.683,00. Assinada por LIA
MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral. Amparo Legal: ARP 26/2018, Pregão Eletrônico 06/2018. Processo:
0001557-33.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 09/07/2018, às 11:06,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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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http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0307022 e o código CRC
E39C9FB0.
Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2018NE000437, de 02/07/2018. Contratada: CONFECÇÕES MCB EIRELI. CNPJ nº. 18.381.449/0001-02. Programa Trabalho: 02061057042690001. Natureza Despesa:
33.90.30.23. Objetos: Item 01 do edital - camiseta básica personalizada; confeccionada em malha fria (pv), 67%
poliéster e 33% viscose, trama de 170g no mínimo, modelo unissex; corte reto; gola redonda com reforço de
ombro a ombro em ribana sanfonada, 96% algodão e 4% elastano, 2cm de largura; bainhas (mangas e barra) de
2cm, com pesponto duplo, etiqueta de identificação de acordo com as normas vigentes; cor branca ou preta em
tamanhos PP, P, M, G, GG, XG E XXG. Validade da Proposta 90 dias. Prazo de entrega: Primeira versão para
aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO no prazo de até 7 (sete) dias corridos a contar do
recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 20 (vinte) dias corridos após
aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Acondicionadas em caixas com 50 unidades embaladas em saco
plástico individual. Marca: MCB. Com estampa personalizada frente, costas e mangas, impressão em policromia,
conforme arte a ser definida pela contratante. Quant.: 187. Unidade: Centena. Vlr. Unit. R$ 990. Valor total da
Nota de Empenho: R$ 185.130,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO.
Amparo Legal: ARP 26/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº. 006/2018/TRE-RO. Processo: SEI 000157991.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 09/07/2018, às 11:05,
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 0307023 e o código CRC
3790A621.
Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2018NE000448, de 05/07/2018. Contratada: RODA VIVA INDUSTRIA
GRÁFICIA E EDITORA EIRELI –ME. CNPJ nº. 26.427.897/0001-28. Programa Trabalho: 02061057042690001.
Natureza Despesa: 33.90.30.59. Objeto: Item 10 do Edital - centena de cartilha (tipo 2) - impressão e acabamento
de cartilha de bolso de até 80 páginas: tamanho A6 (fechada) - 105mm x 148mm, incluindo a capa. Capa em
papel Couchê 170gr, 4x4 cores, miolo em papel off set 90gr, 4x4 cores, acabamento canoa, com 2 grampos.
Aprovação mediante entrega da primeira versão (boneca). Acondicionado em embalagens com 100 (cem) unidade
(cód. 110604). Marca: R.V. Quant.: 55; Vlr. Unit. R$ 75,00; Valor total da Nota de Empenho: R$ 4.125,00.
Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 01/2018, vinculada
ao Pregão Eletrônico nº. 026/2017/TRE-RO. Processo: SEI 0000330-08.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
09/07/2018, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 09/07/2018, às 13:56, 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 0307184 e o código CRC 05E89888.
Extrato

Extrato - SECONT
Extrato de Atas de Registro de Preços
Espécie: Extrato das Atas de Registro de Preços nºs. 61 a 63/2018, decorrentes do Pregão Eletrônico
017/2018/TRE-RO. Processo SEI 0000414-09.2018.6.22.8000. 1ª) ARP nº. 61/2018 –Adjudicatária: RODRIGO
LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ: 09.652.696/0001-05. Objeto: I) Item 05 do Edital. Cartão Personalizado para
Identificação Funcional - Cartão SmartCard em PVC de alta qualidade, com as dimensões mínimas
85.5mmx54mmx0,9mm, cartão de aproximação padrão de leitura tipo ISO, com chip interno de identificação,
impressão de dados variáveis em alta resolução, frente e verso, individualmente, arte a ser definida no momento
da requisição. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TREDiário 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 2018, Número 124

Porto Velho/RO, terça-feira, 10 de julho de 2018

Página 11

RO no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser
entregue no TRE-RO em até 10 (dez) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Marca:
Primeinfo –ID. Unidade. Quant. 600. Valor Unit. R$ 7,00. Valor do Item R$ 4.200,00; II) Item 06 do Edital.
CRACHÁ PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO SERVIDOR - Cartão SmartCard em PVC de alta qualidade,
com as dimensões mínimas 85.5mmx54mmx0,9mm, com chip interno de identificação, impressão de dados
variáveis em alta resolução, frente e verso, individualmente, arte a ser definida no momento da requisição. Com
orifício na extremidade superior vertical para engate de presilha tipo jacaré. Prazo de entrega: Primeira versão
para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 5 (cinco) dias corridos a contar
do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 10 (dez) dias corridos após
aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Marca: Primeinfo –ID. Unidade. Quant. 600. Valor do Item R$
7,00. Valor do total do item R$ 4.200,00. Valor total do fornecedor R$ 8.400,00. 2ª) ARP nº. 62/2018 –
Adjudicatária: GRÁFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI, CNPJ: 14.517.565/0001-55. Objeto: I) Item 04 do
Edital. CALENDÁRIO - Confecção de Calendário de Mesa, dimensões mínimas de Tamanho 150x200mm, mínimo
12 folhas, com encadernação em espiral, miolo papel couchê fosco 250 gm. Base Triplex 300g, impressão
colorida (CMYK + Prata), Laminação Fosca. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra),
deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O
pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 20 (vinte) dias corridos após aprovação da primeira versão
(boneca/amostra). Marca: Superpint. Unidade. Quant. 1000. Valor Unit. R$ 4,41. Valor do Item R$ 4.410,00. Valor
total do fornecedor R$ 4.410,00. 3ª) ARP nº. 63/2018 –Adjudicatária: SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL,
PUBLICIDADE, PROPAGANDA. CNPJ: 19.814.481/0001-05. Objeto: I) Item 01 do Edital. ETIQUETA AUTOADESIVA (tipo 2 Servidores) - Em vinil eletrostático, personalizada para veículos, para fixação na parte interna do
vidro para-brisa, que dispense uso de cola ou umedecimento, reposicionável, podendo ser aplicado e retirado de
forma simples sem deixar resíduos, medindo 8 x 7 cm, com impressão digital colorida 4/0 conforme mídia a ser
fornecida por este Tribunal, em arquivo COREL. Acondicionado em embalagens com 10 (dez) unidades. Prazo de
entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 10
(dez) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até
20 (vinte) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Marca: Silk Brindes. Unidade.
Quant. 300. Valor Unitário R$ 1,46. Valor do Item R$ 438,00. II) Item 02 do Edital. ETIQUETA AUTO-ADESIVA
(tipo 3 Frota) - Em vinil, opaca BRPRO branca, cast, polimérica, com acabamento superficial brilhante, a base
solvente, com recorte eletrônico, pronta para instalação em superfícies planas, durabilidade mínima de 6 meses,
personalizada para identificação de veículos, para fixação na parte externa (porta), que dispense uso de cola ou
umedecimento, podendo ser aplicado e retirado de forma simples sem deixar resíduos, medindo 40 x 30 cm, com
impressão digital colorida 4/0 conforme mídia a ser fornecida por este Tribunal, em arquivo COREL.
Acondicionado em embalagens com 10 (dez) unidades. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação
(boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento
da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 20 (vinte) dias corridos após aprovação da
primeira versão (boneca/amostra). Marca: Silk Brindes. Unidade. Quant. 200. Valor Unit R$ 7,80. Valor do Item R$
1.560,00. Valor total do fornecedor R$ 1.998,00. Valor total das ARP’s. R$ 14.808,00. Vigência das Atas: 12
meses a contar da publicação no D.O.U. Assinadas por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO,
em 06.07.2018 e pelos representantes das empresas, em datas variadas.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA, Técnico Judiciário, em
09/07/2018, às 10:57, 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 0307061 e o
código CRC C381A457
Licitações e Compras
Resultados de Julgamento

Resultado de Licitação - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2018
PROCESSO Nº 0001050-72.2018.6.22.8000 - SEI
Todas as propostas foram recusadas, razão pela qual o certame restou fracassado.
ROBERTO AZEVEDO ANDRADE JÚNIOR
Pregoeiro
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Azevedo Andrade Júnior, Pregoeiro(a), em 09/07/2018, às
12:35, 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 0307133 e o código CRC
19326126.

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

ZONAS ELEITORAIS
9ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 44/2018
Processo n.º 34-97.2018.6.22.0009
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2017
Protocolo: 3014/2018
Partido: PARTIDO DA REPUBLICA-PR
Município: Primavera de Rondônia/RO
Presidente: Ronaldo Lopes Oliveira
Tesoureira: Lucelia de Souza Lima
O Excelentíssimo Juiz em Substituição da 09ª Zona Eleitoral, Dr. Wilson Soares Gama, no uso de suas atribuições
legais, conforme determinado no art. 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.546/2017, abre aos interessados, o prazo
de três dias, para se manifestaram acerca das informações e documentos juntados aos autos.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
átrio deste Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste
Município de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, aos nove dias de julho de 2018. Eu, Valdeliza Cosmo
Rodrigues, Chefe de Cartório Substituta da 09ª Zona Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo por determinação
judicial.
Valdeliza Cosmo Rodrigues
Chefe de Cartório Substituta
11ª Zona Eleitoral
Intimações

Intimação n.º 104/11ZE/2018
Autos: nº 20-44.2017.6.22.0011 SADP: 6.889/2017
Interessados: Partido Democrático Trabalhista – PDT diretório de Cacoal;
Claudemar Littig - Presidente do Partido;
Geyza Mara de Negreiros Piacsek - Tesoureira do Partido;
Celso Adame – Presidente do Partido no exercício 2016;
Maura Aparecida Silveira Prada - Tesoureira do Partido no exercício 2016;
Advogado: Ailton Felisbino Teixeira, OAB/RO nº 4427

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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De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido Democrático Trabalhista, na pessoa de seu procurador, o sr.
Ailton Felisbino Teixeira, bem como os dirigentes partidários supracitados, para que, no prazo de 20 (vinte) dias,
apresente as peças ausentes identificadas em verificação preliminar pela Unidade Técnica de Exame, abaixo
relacionadas, sob pena de ter suas contas julgadas “não-prestadas”, nos termos do art. 34, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017:
“1 Demonstrativo de Obrigações a Pagar (Art.29, XII, Res. 23.464/15);
2 Demonstrativo de Receitas e Gastos (Art.29, XIV, Res. 23.464/15);
3 Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado
(Art.29, XXI, Res. 23.464/15);
4 Extratos bancários referentes aos meses de Maio, Julho e Agosto/2016 (Art.29, V, Res. 23.464/15);
5 Demonstrativo de Recursos Recebidos do Fundo Partidário (Art.29, X, Res. 23.464/15);
6 Em todas as peças contábeis apresentadas falta a assinatura do advogado responsável (Art.29, § 1º, Res.
23.464/15). ”
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos nove dias do mês de julho de 2018. Eu, MIRIAN ANTUNES,
Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
Intimação n.º 105/11ZE/2018
Autos: nº 13-18.2018.6.22.0011 SADP: 1.772/2018
Interessados: Movimento Democrático Brasileiro – MDB diretório de Cacoal;
Glaucione Maria Rodrigues Neri - Presidente do Partido;
Ricardo de Sá Vieira – Tesoureiro do Partido;
Advogado: Aidevaldo Marques da Silva, OAB/RO nº 1467
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Movimento Democrático Brasileiro, na pessoa de seu procurador, o
sr. Aidevaldo Marques da Silva, bem como os dirigentes partidários supracitados, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, apresente as peças ausentes identificadas em verificação preliminar pela Unidade Técnica de Exame, abaixo
relacionadas, sob pena de ter suas contas julgadas “não-prestadas”, nos termos do art. 34, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017:
“1 Comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração contábil digital (Art. 29, I da Res. 23.546/2017);
2 No Demonstrativo de Sobras de Campanha, falta a assinatura da presidente (Art.29, § 1º, Res. 23.546/17);
3 No Demonstrativo dos Fluxos de Caixa falta a assinatura da presidente (Art.29, § 1º, Res. 23.546/17);
4 Na Demonstração do Resultado do Exercício falta a assinatura do tesoureiro e do advogado (Art.29, § 1º, Res.
23.546/17);
5 No Balanço Patrimonial falta a assinatura do tesoureiro e do advogado (Art.29, § 1º, Res. 23.546/17).”
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos nove dias do mês de julho de 2018. Eu, MIRIAN ANTUNES,
Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS

AUTOS: Nº 25-32.2018.6.22.0011
PROTOCOLO: 2.191/2018
PARTE: LUIS FERNANDO MATOS BASTIANINI
ADVOGADOS: ELTON DIONATAN HAASE, OAB/RO 7946
FRANCIELI BARBIERI GOMES, OAB/RO 7946
LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO, OAB/RO 7978
”SENTENÇA
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institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano 2018, Número 124

Porto Velho/RO, terça-feira, 10 de julho de 2018

Página 14

Trata-se de Pedido de Regularização de contas de campanha referente às eleições de 2016 apresentada pelo
candidato a vereador, Luis Fernando Matos Bastianini, autuada na classe Petição, nos termos do art. 73, Res.
TSE n. 23.463/2015, tendo em vista as contas deste terem sido julgadas como não prestadas nos autos de
Prestação de Contas n. 41-048.2016.622.0011.
O requerente protocolou pedido de regularização das contas de campanha julgadas como não prestadas em
14.05.18 (fl. 02). Identificada ausência das peças necessárias para atendimento do solicitado, expediu-se
intimação para a complementação das peças em 3 (três) dias (fl. 13). Decorrido o prazo, o requerente solicitou
dilação por 10 (dez) dias, sendo deferida por este juízo (fls. 16-17).
Diante da existência de julgamento anterior pela não prestação das contas partidárias, referentes ao exercício de
2016, adequou-se a autuação do pedido na classe Petição com finalidade exclusiva de regularização das contas,
visando suspender as consequências da proibição de recebimento de quotas do fundo partidário (fl. 12). Ao termo
final do prazo dilatado, o requerente não se manifestou (fl. 20).
A douta representante do Ministério Público manifestou-se desfavorável à regularização das contas (fl. 22).
É a síntese necessária.
DECIDO.
A prestação de contas de campanha se encontra estabelecida pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e, no
que concerne às eleições 2016, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015, constituindo obrigação legal
imposta a todos os candidatos que concorreram ao pleito.
Estabelece a Res. TSE n. 23.463/2015 que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas partidárias
como não prestadas, o interessado poderá requerer a regularização da situação de inadimplência, instruindo o
requerimento com todos os dados e documentos previstos no artigo no art. 48 utilizando-se, em relação aos
dados, o Sistema de que trata o art. 49 da resolução. Convém ressaltar que tal procedimento não tem o condão de
alterar a decisão proferida quando da omissão no dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, visando tão somente
suspender as consequências previstas na parte final do inciso I do caput do art. 73, in verbis:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
No processo em análise, o requerente ao protocolar seu pedido de regularização junto à Justiça Eleitoral, não
juntou a este todas as peças obrigatórias exigidas pela resolução, nem o fez pelo sistema oficial utilizado para o
processamento da prestação de contas de campanha, SPCA. Intimado para a adequação do pedido com a
juntada dos documentos devidos, o partido permaneceu inerte.
Vale ressaltar que se faz imprescindível no presente feito, a verificação da regularidade das receitas auferidas
com abstenção de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou origem não identificada. Diante da
omissão do requerente, restou comprometida tal análise e verificação, impossibilitando a certificação de
legalidade.
Posto isto, diante da omissão do requerente e consecutiva inércia frente às intimações efetuadas, DEIXO DE
REGULARIZAR a prestação de contas de campanha, referente às eleições de 2016, do candidato a vereador
LUIS FERNANDO MATOS BASTIANINI.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as diligências de praxe, arquive-se.
Cacoal, 09 de julho de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral – 11ª ZE”
12ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL n.º 08/2018
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral, Wanderley José Cardoso, no uso de suas
atribuições legais, etc.,
Publicar, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução/TSE nº 23546/2017, que o partido PT: Sidinei
Gonçalves Pereira, apresentou sua respectiva declaração de ausência de movimentação de recurso, facultando, a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de
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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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 na circunscrição eleitoral de Espigão D' Oeste, Estado de Rondônia, aos 09 de julho de 2018.
Eu,____, José Barbosa Pereira Júnior, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo.
JOSÉ BARBOSA PEREIRA JÚNIOR
Chefe de cartório 12ª ZE
16ª Zona Eleitoral
Portarias

PORTARIA Nº 001/2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Rondônia, Dr. Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos, no exercício de suas atribuições legais, considerando o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, bem
como a necessidade de nomeação de servidor para realizar análise técnica nas prestações de contas anuais dos
partidos políticos, referente ao exercício de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o servidor Cássio Ramos Félix, Chefe de Cartório, lotado na 16ª Zona Eleitoral de Rondônia, para
realizar o exame técnico e emitir parecer, nos processos de prestação de contas anuais dos partidos políticos de
Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, referentes ao exercício de 2017.
Art. 2º - A análise técnica das prestações de contas objetivará identificar a origem das receitas e a destinação das
despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos
partidos políticos, conforme dispõe o art. 34, § 1º, da Lei nº 9.096/95.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cerejeiras, 04 de julho de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Portarias

Portaria nº. 01/2018/17ªZE
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral de Alta Floresta D'Oeste, Dr. Alencar das Neves Brilhante, no
exercício de suas atribuições legais; em observância as disposições do Provimento CRE-RO n. 04/2014,
RESOLVE:
Art. 1°. Determinar o servidor FABRÍCIO ZANETTI CASAGRANDE, Chefe de Cartório da 17ª Zona Eleitoral, que
proceda a autuação do Processo de Apuração de Eleição 2018, juntando os documentos relacionados no art. 2°, §
1°, II, "a" do Provimento CRE-RO nº 04/2014: os editais e documentos de instituição da Junta Eleitoral e do
Comitê Interpartidário; os atos de oficialização do sistema de gerenciamento, como editais, atas e demais
documentos; os mapas gerais de apuração; as reclamações, as decisões, os recursos e outros documentos
referentes à apuração; os demais atos e documentos referentes à apuração e totalização.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia.
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Publique-se. Cumpra-se.
Alta Floresta D'Oeste, 8 de junho de 2018.
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz Eleitoral
18ª Zona Eleitoral
Despachos

PROCESSO: 0004622-50.2016.6.22.8018
INTERESSADO: 18ª ZONA ELEITORAL
ASSUNTO: Requisição Roselaine Viana Galdino
DECISÃO Nº 274 / 2018 - CRE/GAB18ª ZE
Considerando os motivos apresentados na informação 4111 (evento 0302987) e a necessidade da execução dos
serviços eleitorais nesta 18ª ZE, comunique-se a RENOVAÇÃO da requisição da servidora estadual ROSELAINE
VIANA GALDINO, que se dará com base no art. 6º da Resolução do TSE n. 23.253/2017, no período de
04.07.2018 à 04.07.2019.
Determino que se efetuem as formalidades necessárias, bem como juntada dos documentos solicitados pela
legislação.
Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral para que sejam adotadas as providências necessárias e
que seja oficiado ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia-DETRAN.
Ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 10, 1º, VII da Resolução TRE/RO nº 013/2013.
Consigno que a correção da data do período de requisição se deu em virtude do art. 6º, §1º da Res. TSE
23.523/2017:
Art. 6º A requisição será feita pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais 4 (quatro) períodos de 1 (um) ano, a
critério do tribunal regional eleitoral, mediante avaliação anual de necessidades, contada a partir do término do
primeiro ato requisitório.
§ 1º Os prazos de requisição dos servidores atualmente à disposição dos cartórios das zonas eleitorais
consideram-se iniciados em 4 de julho de 2016, data da publicação da Resolução-TSE nº 23.484/2016.
Portanto, como se vê, os prazos foram reiniciados para julho, motivo pela qual a datas contidas no evento
0222812 deverão ser corrigidas para os dias acima citados.
ADO, 04/07/2019
SIMONE DE MELO
JUÍZA ELEITORAL 18ªZE
30ª Zona Eleitoral
Editais
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 07/2018/30ªZE
BALANÇO PATRIMONIAL – PT – Ji-Paraná/RO
Assunto: Prestação de contas anual de Partido Político
Processo n. 11-88.2018.6.22.0030
Protocolo n. 3.278/2018
Partido interessado: PT – Partido dos Trabalhadores
O Exmo. Senhor Edson Yukishigue Sassamoto, MM. Juiz desta 30ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, torna público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto nos §1º e 2º,
art.31 da Resolução/TSE nº 23.546/2017, que se encontram, em Cartório, para consulta de qualquer interessado,
o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, do Diretório Municipal do PT de Ji-Paraná –
referente ao exercício financeiro do ano de 2017 e que foi protocolada sob n. 11-88.2018.6.22.0030, os autos da
prestação de contas da referida agremiação partidária.
Dado e passado nesta cidade de Ji-Paraná/RO, nove dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, Osmaldo Rezende
Duarte Júnior - Chefe de Cartório da 30ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem do MM Juiz
Eleitoral. Osmaldo Rezende Duarte Júnior Chefe de Cartório

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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