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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 2/7/2020
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno do TRE-RO para julgamento no dia 2/7/2020, 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. RECURSO CRIMINAL n. 0600279-52.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Revisor: Juiz MARCELO STIVAL
Resumo: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Recorrente: RODRIGO MELO NOGUEIRA
Advogado: Cassio Esteves Jaques Vidal – OAB/RO n. 5649
Advogado: Marcio Melo Nogueira – OAB/RO n. 2827
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
2. REPRESENTAÇÃO n. 0601865-61.2018.6.22.0000
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: Juiz FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Resumo: Conduta Vedada a Agente Público
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: MARCIO GOMES DE MIRANDA
Advogada: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n. 8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Advogado Nelson Canedo Motta – OAB/RO n. 2721
Representado: RODRIGO BATISTA BALCAZAR
Advogada: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n. 8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Advogado Nelson Canedo Motta – OAB/RO n. 2721
Representado: FRANCISCO VALENTE CORREIA
Advogada: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n. 8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Advogado Nelson Canedo Motta – OAB/RO n. 2721
Representado: RAFAEL GARCIA DE CARVALHO
Advogada: Juliana Gama de Oliveira Dos Santos – OAB/RJ n. 176916
Advogado: Defensoria Pública da União
Porto Velho-RO, 26 de junho de 2020.
(a) Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Presidente do TRE/RO.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600020-20.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600020-20.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
ASSUNTO: Regularização de contas anuais partidárias julgadas não prestadas - Exercício 2017 REQUERENTE:
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DE NOVA MAMORE RESPONSÁVEIS (Presidente/Tesoureira): ANDRE
LUIZ BAIER, IVONETE BARBOSA PARDIM Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIO VASCONCELOS
VEDANA - OAB/RO 8075 ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS - OAB/RO 391-B
Por ordem do Excelentíssimo Senhor PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO, Juiz Eleitoral, a 1ª Zona
ELeitoral de Rondônia, através do sistema Processo Judicial Eletrônico, intima o diretório municipal do PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT - DE NOVA MAMORE, os representantes da agremiação acima identificados, na
pessoa de V.Ex.ª CLAUDIO VASCONCELOS VEDANA - OAB/RO 8075 e ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS -

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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OAB/RO 391-B, a respeito da ausência dos documentos obrigatórios abaixo para o regular prosseguimento
da PETIÇÃO CÍVEL (241) n. 0600020- 20.2020.6.22.0001.
No prazo de 20 (vinte) dias corridos (artigo 35, §3º da Resolução TSE 23.604/2019), a contar da publicação desta
intimação, deverão ser apresentados no processo acima mencionado os seguintes documentos e/ou informações:
1. Balanço patrimonial do exercício financeiro 2017 (gravado em meio eletrônico, com formatação adequada
àpublicação no Diário da Justiça Eletrônico, Fonte do tema: Arial, tamanho: 12, Texto sem formatação e sem
tabelas). Fundamento: artigo 4, V, a c/c artigo 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015; 2. Demonstração do
resultado do exercício, gravado em meio eletrônico, com formatação adequada àpublicação no Diário da Justiça
Eletrônico, Fonte do tema: Arial, tamanho: 12, Texto sem formatação e sem tabelas). Fundamento: artigo 4, V, a
c/c artigo 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015); 3) comprovante de remessa, àReceita Federal do Brasil, da
escrituração contábil digital. Fundamento: artigo 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015; 4) parecer da comissão
executiva ou do conselho fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas. Fundamento: artigo 29 da
Resolução TSE n. 23.464/2015; 5) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão. Fundamento: artigo 29 da Resolução TSE
n. 23.464/2015; 6) extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram
as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou
sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira. Fundamento: artigo
29 da Resolução TSE n. 23.464/2015; 8) demonstrativo dos fluxos de caixa. Fundamento: artigo 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015; 9) certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado. Fundamento: artigo 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015; e 10) indicar o exercício
financeiro que deve ser considerado nestes autos: o ID 755147 informa que os autos se relaciona a "pedido de
regularização e reapresentação de prestação de contas anual exercício financeiro do ano de 2018", contudo os
documentos de ID 755150 referem-se ao exercício financeiro de 2017.
GUAJARÁ-MIRIM, 26 de junho de 2020.
DIOGO ANDERSON LOPES E SILVA Chefe de Cartório 1ª Zona Eleitoral de Rondônia
Processo 0600020-20.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600020-20.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
ASSUNTO: Regularização de contas anuais partidárias julgadas não prestadas - Exercício 2017 REQUERENTE:
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DE NOVA MAMORE RESPONSÁVEIS (Presidente/Tesoureira): ANDRE
LUIZ BAIER, IVONETE BARBOSA PARDIM Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIO VASCONCELOS
VEDANA - OAB/RO 8075 ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS - OAB/RO 391-B
Por ordem do Excelentíssimo Senhor PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO, Juiz Eleitoral, a 1ª Zona
ELeitoral de Rondônia, através do sistema Processo Judicial Eletrônico, intima o diretório municipal do PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT - DE NOVA MAMORE, os representantes da agremiação acima identificados, na
pessoa de V.Ex.ª CLAUDIO VASCONCELOS VEDANA - OAB/RO 8075 e ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS OAB/RO 391-B, a respeito da ausência dos documentos obrigatórios abaixo para o regular prosseguimento
da PETIÇÃO CÍVEL (241) n. 0600020- 20.2020.6.22.0001.
No prazo de 20 (vinte) dias corridos (artigo 35, §3º da Resolução TSE 23.604/2019), a contar da publicação desta
intimação, deverão ser apresentados no processo acima mencionado os seguintes documentos e/ou informações:
1. Balanço patrimonial do exercício financeiro 2017 (gravado em meio eletrônico, com formatação adequada
àpublicação no Diário da Justiça Eletrônico, Fonte do tema: Arial, tamanho: 12, Texto sem formatação e sem
tabelas). Fundamento: artigo 4, V, a c/c artigo 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015; 2. Demonstração do
resultado do exercício, gravado em meio eletrônico, com formatação adequada àpublicação no Diário da Justiça
Eletrônico, Fonte do tema: Arial, tamanho: 12, Texto sem formatação e sem tabelas). Fundamento: artigo 4, V, a
c/c artigo 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015); 3) comprovante de remessa, àReceita Federal do Brasil, da
escrituração contábil digital. Fundamento: artigo 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015; 4) parecer da comissão
executiva ou do conselho fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas. Fundamento: artigo 29 da
Resolução TSE n. 23.464/2015; 5) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão. Fundamento: artigo 29 da Resolução TSE
n. 23.464/2015; 6) extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram
as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou
sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira. Fundamento: artigo
29 da Resolução TSE n. 23.464/2015; 8) demonstrativo dos fluxos de caixa. Fundamento: artigo 29 da Resolução
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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TSE n. 23.464/2015; 9) certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de
contabilidade habilitado. Fundamento: artigo 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015; e 10) indicar o exercício
financeiro que deve ser considerado nestes autos: o ID 755147 informa que os autos se relaciona a "pedido de
regularização e reapresentação de prestação de contas anual exercício financeiro do ano de 2018", contudo os
documentos de ID 755150 referem-se ao exercício financeiro de 2017.
GUAJARÁ-MIRIM, 26 de junho de 2020.
DIOGO ANDERSON LOPES E SILVA Chefe de Cartório 1ª Zona Eleitoral de Rondônia
7ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0000053-75.2019.6.22.0007
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO DE MIGRAÇÃO DE PROCESSO FISÍCO
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000053-75.2019.6.22.0007 ARIQUEMES RONDÔNIA JUÍZA:
ELISANGELA NOGUEIRA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA REU: JOSE
FRANCISCO PINHEIRO Advogados: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - OAB/RO 5750, FERNANDO MARTINS
GONCALVES -OAB/RO 834
Certifico que, o presente processo, referente aos autos físicos 53-75.2019.6.22.0007, originalmente autuado no
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos –SADP, foi migrado para o Processo Judicial
Eletrônico –PJe, nos termos da portaria –TSE nº 247 de 13 de abril de 2020, encontrando-se na fase baixado no
SADP.
Certifico, ainda, que o processo físico écomposto por 2 volume, não possuem apensos ou anexos não
digitalizados.
Ariquemes, 25 de junho de 2020.
Reginaldo Oliveira Lourenço
Técnico Judiciário

Processo 0000053-75.2019.6.22.0007
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO DE MIGRAÇÃO DE PROCESSO FISÍCO
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000053-75.2019.6.22.0007 ARIQUEMES RONDÔNIA JUÍZA:
ELISANGELA NOGUEIRA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA REU: JOSE
FRANCISCO PINHEIRO Advogados: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - OAB/RO 5750, FERNANDO MARTINS
GONCALVES -OAB/RO 834
Certifico que, o presente processo, referente aos autos físicos 53-75.2019.6.22.0007, originalmente autuado no
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos –SADP, foi migrado para o Processo Judicial
Eletrônico –PJe, nos termos da portaria –TSE nº 247 de 13 de abril de 2020, encontrando-se na fase baixado no
SADP.
Certifico, ainda, que o processo físico écomposto por 2 volume, não possuem apensos ou anexos não
digitalizados.
Ariquemes, 25 de junho de 2020.
Reginaldo Oliveira Lourenço
Técnico Judiciário

8ª 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
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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Intimações

Processo 0600033-95.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-95.2020.6.22.0008
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CABIXI/RO - DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - RO4535
SENTENÇA
Trata-se de Petição Cível que veicula requerimento de regularização de contas não prestadas, ajuizada pelo
Partido Democratas - DEM, diretório municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2018, nos termos
do art. 59 e seguintes da Resolução nº. 23.546/2017.
Após retificação da autuação, concluiu-se ao juízo.
Extrai-se da peça inicial e documentos instrutórios que o órgão partidário municipal não movimentou de recursos
financeiros ou arrecadou de bens estimáveis em dinheiro.
Nota-se, nesse ponto, que incide a norma do §4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Como se depreende, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação
da qual restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como ocorre no caso dos autos.
Noutro ponto, restou fixado pelo texto modificado §2º, do art. 42 da Lei 9.096/95 que “a certidão do órgão superior,
ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova
documentalpara aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei”.
Nesse contexto, conclui-se que houve verdadeira remoção do caráter jurisdicional das prestações de contas
anuais de órgãos municipais de partido político que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, restando aos responsáveis a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos –e correlatas atividades cartorárias –, garantida a função fiscalizadora desta Justiça
Especializada nos moldes do art. 35 e ss da Lei 9.096/95.
Dessa forma, determino a extração de cópia da declaração de ausência de movimentação de recursos para
arquivamento cartorário e considero cumpridas as obrigações legais do Partido Democratas - DEM, diretório
municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2018.
Isso posto, com espeque no art. 485, inciso VI, in fine, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
ausência de interesse processual.
Ciência ao Requerente.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Prejudicada a anotação no SICO.
Colorado do Oeste, 24 de junho de 2020.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600035-65.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE 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
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RESPONSÁVEL: ELIZANDRA JULIO DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO10637

Página 7
SOCIAL

DEMOCRATICO

SENTENÇA
Trata-se de Petição Cível que veicula requerimento de regularização de contas não prestadas, ajuizada pelo
Partido Social Democrático –PSD, diretório municipal de Chupinguaia - Ro, referente exercício financeiro de 2019,
nos termos do art. 59 e seguintes da Resolução nº. 23.546/2017.
Após retificação da autuação, concluiu-se ao juízo.
Extrai-se da peça inicial e documentos instrutórios que o órgão partidário municipal não movimentou de recursos
financeiros ou arrecadou de bens estimáveis em dinheiro.
Nota-se, nesse ponto, que incide a norma do §4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Como se depreende, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação
da qual restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como ocorre no caso dos autos.
Noutro ponto, restou fixado pelo texto modificado §2º, do art. 42 da Lei 9.096/95 que “a certidão do órgão superior,
ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova
documentalpara aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei”.
Nesse contexto, conclui-se que houve verdadeira remoção do caráter jurisdicional das prestações de contas
anuais de órgãos municipais de partido político que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, restando aos responsáveis a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos –e correlatas atividades cartorárias –, garantida a função fiscalizadora desta Justiça
Especializada nos moldes do art. 35 e ss da Lei 9.096/95.
Dessa forma, determino a extração de cópia da declaração de ausência de movimentação de recursos para
arquivamento cartorário e considero cumpridas as obrigações legais do Partido Social Democrático –PSD,
diretório municipal de Chupinguaia - Ro, referente exercício financeiro de 2019.
Outrossim, afasto a incidência das normas da Resolução nº. 23.604/2019, vez que em contrariedade com as
disposições legais quanto àmatéria.
Isso posto, com espeque no art. 485, inciso VI, in fine, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
ausência de interesse processual.
Ciência ao Requerente.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Prejudicada a anotação no SICO.
Colorado do Oeste, 24 de junho de 2020
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600031-28.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600031-28.2020.6.22.0008
REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI ROSA DE MENDONCA - RO2623
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA

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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DESPACHO
Trata-se de processo de Filiação Partidária no qual o Sr. JOSÉ DOS SANTOS LOPES busca, com base no art. 11,
§2º, da Resolução nº. 23.596/2019 do TSE, ter seu nome incluso em lista especial do Partido Democrático
Trabalhista de Colorado do Oeste - Ro, em virtude de julgar ter sido prejudicado pela existência de duplicidade de
filiação constatada pelo sistema Filia Web.
Uma vez proferida sentença sem resolução do mérito, em função da coisa julgada no processo Pje-Zona
0600015-74.2020.6.22.0008, o Requerente protocolou petição de reconsideração, no qual alega nulidade do
processo gerador da decisão transitada em julgado, por inexistência de citação.
Decido.
Ambos os processos de filiação partidária encontram-se regulamentados pela Resolução 23.596/2019 do TSE,
Portaria nº. 131, de 20 de fevereiro de 2020, e, por último, pela Portaria nº. 358, de 02 de junho de 2020; cujas
disposições foram plenamente observadas.
Por outro lado, não se observa, nas normas de regência, a possibilidade de juízo de reconsideração.
Dessa forma, considerando o exaurimento da jurisdição deste juízo quanto àmatéria, deixo de conhecer do
pedido.
Intime-se.
COLORADO DO OESTE, 25 de junho de 2020.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600034-80.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-80.2020.6.22.0008
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CABIXI/RO - DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - RO4535
SENTENÇA
Trata-se de Petição Cível que veicula requerimento de regularização de contas não prestadas, ajuizada pelo
Partido Democratas - DEM, diretório municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2019, nos termos
do art. 59 e seguintes da Resolução nº. 23.546/2017.
Após retificação da autuação, concluiu-se ao juízo.
Extrai-se da peça inicial e documentos instrutórios que o órgão partidário municipal não movimentou de recursos
financeiros ou arrecadou de bens estimáveis em dinheiro.
Nota-se, nesse ponto, que incide a norma do §4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Como se depreende, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação
da qual restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como ocorre no caso dos autos.
Noutro ponto, restou fixado pelo texto modificado §2º, do art. 42 da Lei 9.096/95 que “a certidão do órgão superior,
ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova
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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documentalpara aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei”.
Nesse contexto, conclui-se que houve verdadeira remoção do caráter jurisdicional das prestações de contas
anuais de órgãos municipais de partido político que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, restando aos responsáveis a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos –e correlatas atividades cartorárias –, garantida a função fiscalizadora desta Justiça
Especializada nos moldes do art. 35 e ss da Lei 9.096/95.
Dessa forma, determino a extração de cópia da declaração de ausência de movimentação de recursos para
arquivamento cartorário e considero cumpridas as obrigações legais do Partido Democratas - DEM, diretório
municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2019.
Outrossim, afasto a incidência das normas da Resolução nº. 23.604/2019, vez que em contrariedade com as
disposições legais quanto àmatéria.
Isso posto, com espeque no art. 485, inciso VI, in fine, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
ausência de interesse processual.
Ciência ao Requerente.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Prejudicada a anotação no SICO.
Colorado do Oeste, 24 de junho de 2020.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600035-65.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-65.2020.6.22.0008
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA PARTIDO
RESPONSÁVEL: ELIZANDRA JULIO DE ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO10637

SOCIAL

DEMOCRATICO

SENTENÇA
Trata-se de Petição Cível que veicula requerimento de regularização de contas não prestadas, ajuizada pelo
Partido Social Democrático –PSD, diretório municipal de Chupinguaia - Ro, referente exercício financeiro de 2019,
nos termos do art. 59 e seguintes da Resolução nº. 23.546/2017.
Após retificação da autuação, concluiu-se ao juízo.
Extrai-se da peça inicial e documentos instrutórios que o órgão partidário municipal não movimentou de recursos
financeiros ou arrecadou de bens estimáveis em dinheiro.
Nota-se, nesse ponto, que incide a norma do §4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Como se depreende, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação
da qual restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como ocorre no caso dos autos.
Noutro ponto, restou fixado pelo texto modificado §2º, do art. 42 da Lei 9.096/95 que “a certidão do órgão superior,
ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova
documentalpara aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei”.
Nesse contexto, conclui-se que houve verdadeira remoção do caráter jurisdicional das prestações de contas
anuais de órgãos municipais de partido político que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, restando aos responsáveis a apresentação de declaração de ausência 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
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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movimentação de recursos –e correlatas atividades cartorárias –, garantida a função fiscalizadora desta Justiça
Especializada nos moldes do art. 35 e ss da Lei 9.096/95.
Dessa forma, determino a extração de cópia da declaração de ausência de movimentação de recursos para
arquivamento cartorário e considero cumpridas as obrigações legais do Partido Social Democrático –PSD,
diretório municipal de Chupinguaia - Ro, referente exercício financeiro de 2019.
Outrossim, afasto a incidência das normas da Resolução nº. 23.604/2019, vez que em contrariedade com as
disposições legais quanto àmatéria.
Isso posto, com espeque no art. 485, inciso VI, in fine, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
ausência de interesse processual.
Ciência ao Requerente.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Prejudicada a anotação no SICO.
Colorado do Oeste, 24 de junho de 2020
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600033-95.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-95.2020.6.22.0008
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CABIXI/RO - DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - RO4535
SENTENÇA
Trata-se de Petição Cível que veicula requerimento de regularização de contas não prestadas, ajuizada pelo
Partido Democratas - DEM, diretório municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2018, nos termos
do art. 59 e seguintes da Resolução nº. 23.546/2017.
Após retificação da autuação, concluiu-se ao juízo.
Extrai-se da peça inicial e documentos instrutórios que o órgão partidário municipal não movimentou de recursos
financeiros ou arrecadou de bens estimáveis em dinheiro.
Nota-se, nesse ponto, que incide a norma do §4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Como se depreende, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação
da qual restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como ocorre no caso dos autos.
Noutro ponto, restou fixado pelo texto modificado §2º, do art. 42 da Lei 9.096/95 que “a certidão do órgão superior,
ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova
documentalpara aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei”.
Nesse contexto, conclui-se que houve verdadeira remoção do caráter jurisdicional das prestações de contas
anuais de órgãos municipais de partido político que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, restando aos responsáveis a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos –e correlatas atividades cartorárias –, garantida a função fiscalizadora desta Justiça
Especializada nos moldes do art. 35 e ss da Lei 9.096/95.
Dessa forma, determino a extração de cópia da declaração de ausência de movimentação de recursos para
arquivamento cartorário e considero cumpridas as obrigações legais do Partido Democratas - DEM, diretório
municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2018.
Isso posto, com espeque no art. 485, inciso VI, in fine, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
ausência de interesse processual.
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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Ciência ao Requerente.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Prejudicada a anotação no SICO.
Colorado do Oeste, 24 de junho de 2020.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600031-28.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600031-28.2020.6.22.0008
REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI ROSA DE MENDONCA - RO2623
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA
DESPACHO
Trata-se de processo de Filiação Partidária no qual o Sr. JOSÉ DOS SANTOS LOPES busca, com base no art. 11,
§2º, da Resolução nº. 23.596/2019 do TSE, ter seu nome incluso em lista especial do Partido Democrático
Trabalhista de Colorado do Oeste - Ro, em virtude de julgar ter sido prejudicado pela existência de duplicidade de
filiação constatada pelo sistema Filia Web.
Uma vez proferida sentença sem resolução do mérito, em função da coisa julgada no processo Pje-Zona
0600015-74.2020.6.22.0008, o Requerente protocolou petição de reconsideração, no qual alega nulidade do
processo gerador da decisão transitada em julgado, por inexistência de citação.
Decido.
Ambos os processos de filiação partidária encontram-se regulamentados pela Resolução 23.596/2019 do TSE,
Portaria nº. 131, de 20 de fevereiro de 2020, e, por último, pela Portaria nº. 358, de 02 de junho de 2020; cujas
disposições foram plenamente observadas.
Por outro lado, não se observa, nas normas de regência, a possibilidade de juízo de reconsideração.
Dessa forma, considerando o exaurimento da jurisdição deste juízo quanto àmatéria, deixo de conhecer do
pedido.
Intime-se.
COLORADO DO OESTE, 25 de junho de 2020.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

Processo 0600034-80.2020.6.22.0008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-80.2020.6.22.0008
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CABIXI/RO - DEMOCRATAS - DEM
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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Advogado do(a) REQUERENTE: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - RO4535
SENTENÇA
Trata-se de Petição Cível que veicula requerimento de regularização de contas não prestadas, ajuizada pelo
Partido Democratas - DEM, diretório municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2019, nos termos
do art. 59 e seguintes da Resolução nº. 23.546/2017.
Após retificação da autuação, concluiu-se ao juízo.
Extrai-se da peça inicial e documentos instrutórios que o órgão partidário municipal não movimentou de recursos
financeiros ou arrecadou de bens estimáveis em dinheiro.
Nota-se, nesse ponto, que incide a norma do §4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Como se depreende, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação
da qual restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como ocorre no caso dos autos.
Noutro ponto, restou fixado pelo texto modificado §2º, do art. 42 da Lei 9.096/95 que “a certidão do órgão superior,
ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova
documentalpara aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei”.
Nesse contexto, conclui-se que houve verdadeira remoção do caráter jurisdicional das prestações de contas
anuais de órgãos municipais de partido político que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, restando aos responsáveis a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos –e correlatas atividades cartorárias –, garantida a função fiscalizadora desta Justiça
Especializada nos moldes do art. 35 e ss da Lei 9.096/95.
Dessa forma, determino a extração de cópia da declaração de ausência de movimentação de recursos para
arquivamento cartorário e considero cumpridas as obrigações legais do Partido Democratas - DEM, diretório
municipal de Cabixi - Ro, referente exercício financeiro de 2019.
Outrossim, afasto a incidência das normas da Resolução nº. 23.604/2019, vez que em contrariedade com as
disposições legais quanto àmatéria.
Isso posto, com espeque no art. 485, inciso VI, in fine, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
ausência de interesse processual.
Ciência ao Requerente.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Prejudicada a anotação no SICO.
Colorado do Oeste, 24 de junho de 2020.
ELI DA COSTA JUNIOR
Juiz(a) da 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO

10ª Zona Eleitoral
Editais

Processo 0600014-83.2020.6.22.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-83.2020.6.22.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
REQUERENTE: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JARU
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS - RO5745

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
O Excelentíssimo Juiz da 10ª Zona Eleitoral de Jaru/RO, Luís Marcelo Batista da Silva, no uso de suas atribuições
conferidas por lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele tomar conhecimento, que o Partido
Social Liberal/PSL – Diretório Municipal de Jaru/RO, apresentou intempestivamente a prestação de contas anual
referente ao Exercício 2015, autos nº 0600014-83.2020.6.22.0010, e que, em cumprimento ao art. 31, §1º
da Resolução-TSE n. 23.432/2014, os respectivos autos permanecerão disponíveis no Cartório da 10ª Zona
Eleitoral de Jaru/RO pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los.
Nestes termos, tornam-se públicos a Demonstração do Resultado do Exercício 2015 e o Balanço Patrimonial
apresentados.
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - 2015
ÓRGÃO PARTIDÁRIO: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
JARU/RO
RECEITA OPERACIONAL
00,00
(-) Deduções da receita bruta
00,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
00,00
(-) Custos dos produtos vendidos
00,00
RESULTADO BRUTO
00,00
(-) Despesas operacionais
00,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
00,00
(-) Outras despesas operacionais
00,00
RESULTADO OPERACIONAL
00,00
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
00,00
(-) Custo do bem vendido
00,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
00,00
RESULTADO ANTES DO IR
00,00
IR
00,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
00,00
LOCAL: JARU/RO
DATA 17/06/2020
OSMAR DA SILVA AGUIAR - Presidente do diretório municipal do PSL em Jaru/RO
CPF: 694.797.631-68
JOSIANE CARVALHO BRITO - Tesoureira
CPF: 887.931.762-87
ELMERSON PEREIRA DA SILVA - Contador - CRC-RO 008947/O-6.
CPF: 983.217.902-59
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2015
PARTIDO: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ANO 2015
ÓRGÃO DO PARTIDO: ÓRGÃO PROVISÓRIO
MUNICÍPIO: JARU/R0
TÍTULO DA CONTAS
1.0.0.0.00.00.00 Ativo
00,00
1.1.0.0.00.00.00 Ativo circulante
00,00
1.1.1.0.00.00.00 Disponível
00,00
1.1.1.1.00.00.00 Caixa
00,00
1.1.1.1.01.00.00 Caixa fundo partidário
00,00
1.1.1.1.02.00.00 Caixa outros recursos
00,00
1.1.1.2.00.00.00 Banco conta movimento
00,00
1.1.1.2.01.00.00 Banco não possui
00,00
1.1.1.2.02.00.00 Banco não possui
00,00
1.1.1.2.03.00.00 Banco não possui
00,00
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações financeiras (especificar)
00,00
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em trânsito (especificar)
00,00
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)
00,00
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)
00,00
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)
00,00
1.1.5.0.00.00.00 Despesas pagas antecipadamente (especificar)
00,00
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a longo prazo
00,00
1.2.1.0.00.00.00 Direitos realizáveis após o exercício seguinte (especificar)
00,00
1.2.2.0.00.00.00 Despesas pagas antecipadamente - realizáveis após o exercício seguinte (especificar)
00,00
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1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente
00,00
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)
00,00
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado
00,00
1.3.2.1.00.00.00 Bens móveis
00,00
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e equipamentos
00,00
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas aplicativos
00,00
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e utensílios
00,00
1.3.2.1.04.00.00 Veículos
00,00
(-) Depreciação acumulada
00,00
1.3.2.2.00.00.00 Bens imóveis
00,00
(-) Depreciação acumulada
00,00
1.3.2.3.00.00.00 Direitos (especificar)
00,00
1.3.3.0.00.00.00 Diferido (especificar)
00,00
2.0.0.0.00.00.00 Passivo
00,00
2.1.0.0.00.00.00 Passivo circulante
00,00
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de bens e serviços (especificar)
00,00
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais (especificar)
00,00
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações provisionadas (especificar)
00,00
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de recursos (especificar)
00,00
2.1.5.0.00.00.00 Outas obrigações a pagar (especificar)
00,00
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a longo prazo
00,00
2.2.2.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)
00,00
2.3.0.0.00.00.00 Obrigações a pagar (especificar)
00,00
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio líquido
00,00
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do exercício
00,00
2.3.2.0.00.00.00 Resultado acumulado
00,00
LOCAL: JARU/RO
DATA: 17/06/2020
OSMAR DA SILVA AGUIAR - Presidente do diretório municipal do PSL em JaruRO
CPF: 694.797.631-68
JOSIANE CARVALHO BRITO - Tesoureira
CPF: 887.931.762.87
ELMERSON PEREIRA DA SILVA - Contador - CRC-RO 008947/O-6
CPF: 983.217.902-59
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, publicado no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste Município de Jaru, Estado de Rondônia, 25 (vinte e
cinco) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Kathiuscia dos Anjos Krutsch, Técnica Judiciária da 10ª
Zona Eleitoral, o subscrevi.
Processo 0600014-83.2020.6.22.0010

JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-83.2020.6.22.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
REQUERENTE: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JARU
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS - RO5745
EDITAL
O Excelentíssimo Juiz da 10ª Zona Eleitoral de Jaru/RO, Luís Marcelo Batista da Silva, no uso de suas atribuições
conferidas por lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele tomar conhecimento, que o Partido
Social Liberal/PSL – Diretório Municipal de Jaru/RO, apresentou intempestivamente a prestação de contas anual
referente ao Exercício 2015, autos nº 0600014-83.2020.6.22.0010, e que, em cumprimento ao art. 31, §1º
da Resolução-TSE n. 23.432/2014, os respectivos autos permanecerão disponíveis no Cartório da 10ª Zona
Eleitoral de Jaru/RO pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los.
Nestes termos, tornam-se públicos a Demonstração do Resultado do Exercício 2015 e o Balanço Patrimonial
apresentados.
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - 2015
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ÓRGÃO PARTIDÁRIO: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
JARU/RO
RECEITA OPERACIONAL
00,00
(-) Deduções da receita bruta
00,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
00,00
(-) Custos dos produtos vendidos
00,00
RESULTADO BRUTO
00,00
(-) Despesas operacionais
00,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
00,00
(-) Outras despesas operacionais
00,00
RESULTADO OPERACIONAL
00,00
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
00,00
(-) Custo do bem vendido
00,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
00,00
RESULTADO ANTES DO IR
00,00
IR
00,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
00,00
LOCAL: JARU/RO
DATA 17/06/2020
OSMAR DA SILVA AGUIAR - Presidente do diretório municipal do PSL em Jaru/RO
CPF: 694.797.631-68
JOSIANE CARVALHO BRITO - Tesoureira
CPF: 887.931.762-87
ELMERSON PEREIRA DA SILVA - Contador - CRC-RO 008947/O-6.
CPF: 983.217.902-59
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2015
PARTIDO: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ANO 2015
ÓRGÃO DO PARTIDO: ÓRGÃO PROVISÓRIO
MUNICÍPIO: JARU/R0
TÍTULO DA CONTAS
1.0.0.0.00.00.00 Ativo
00,00
1.1.0.0.00.00.00 Ativo circulante
00,00
1.1.1.0.00.00.00 Disponível
00,00
1.1.1.1.00.00.00 Caixa
00,00
1.1.1.1.01.00.00 Caixa fundo partidário
00,00
1.1.1.1.02.00.00 Caixa outros recursos
00,00
1.1.1.2.00.00.00 Banco conta movimento
00,00
1.1.1.2.01.00.00 Banco não possui
00,00
1.1.1.2.02.00.00 Banco não possui
00,00
1.1.1.2.03.00.00 Banco não possui
00,00
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações financeiras (especificar)
00,00
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em trânsito (especificar)
00,00
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)
00,00
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)
00,00
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)
00,00
1.1.5.0.00.00.00 Despesas pagas antecipadamente (especificar)
00,00
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a longo prazo
00,00
1.2.1.0.00.00.00 Direitos realizáveis após o exercício seguinte (especificar)
00,00
1.2.2.0.00.00.00 Despesas pagas antecipadamente - realizáveis após o exercício seguinte (especificar)
00,00
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente
00,00
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)
00,00
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado
00,00
1.3.2.1.00.00.00 Bens móveis
00,00
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e equipamentos
00,00
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas aplicativos
00,00
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e utensílios
00,00
1.3.2.1.04.00.00 Veículos
00,00
(-) Depreciação acumulada
00,00
1.3.2.2.00.00.00 Bens imóveis
00,00
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(-) Depreciação acumulada
00,00
1.3.2.3.00.00.00 Direitos (especificar)
00,00
1.3.3.0.00.00.00 Diferido (especificar)
00,00
2.0.0.0.00.00.00 Passivo
00,00
2.1.0.0.00.00.00 Passivo circulante
00,00
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de bens e serviços (especificar)
00,00
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais (especificar)
00,00
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações provisionadas (especificar)
00,00
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de recursos (especificar)
00,00
2.1.5.0.00.00.00 Outas obrigações a pagar (especificar)
00,00
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a longo prazo
00,00
2.2.2.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)
00,00
2.3.0.0.00.00.00 Obrigações a pagar (especificar)
00,00
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio líquido
00,00
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do exercício
00,00
2.3.2.0.00.00.00 Resultado acumulado
00,00
LOCAL: JARU/RO
DATA: 17/06/2020
OSMAR DA SILVA AGUIAR - Presidente do diretório municipal do PSL em JaruRO
CPF: 694.797.631-68
JOSIANE CARVALHO BRITO - Tesoureira
CPF: 887.931.762.87
ELMERSON PEREIRA DA SILVA - Contador - CRC-RO 008947/O-6
CPF: 983.217.902-59
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, publicado no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste Município de Jaru, Estado de Rondônia, 25 (vinte e
cinco) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Kathiuscia dos Anjos Krutsch, Técnica Judiciária da 10ª
Zona Eleitoral, o subscrevi.
Decisões Interlocutórias

EXECUÇÃO FISCAL Nº 7-91.2012.6.22.0020
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JOSÉ AMAURY DOS SANTOS
ASSUNTO: EXECUÇÃO DE MULTA ELEITORAL
SADP: 31.309/2011
DECISÃO Nº 013/2020 - CRE/GAB10ª ZE/10ª ZE
Vistos,
Trata-se de solicitação realizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Rondônia (PGFN-RO), fls.
33 e 40, na qual pleiteia a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 922 do CPC, in verbis:
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente
para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
Informa a PGFN que não restou configurada a prescrição intercorrente (transcurso de 10 anos a contar da não
localização de bens do executado, ocorrida em 2012). Além disso, informa que o valor do débito foi parcelado pelo
executado em 09.03.2020.
Diante do exposto e considerando a não ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei de
Execução Fiscal e da tese fixada no Resp 1.340.553/RS, DEFIRO o pedido e determino a suspensão do feito pelo
prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 922 do CPC.
Certifique a escrivania quanto aos termos do parcelamento, devendo a PGN comunicar nos autos eventual
descumprimento do parcelamento.
Ciência à PGFN e ao executado.
Publique-se.
Arquive-se, sem baixa na distribuição.
Jaru-RO, 2526 de junho de 2020.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz Eleitoral
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11ª Zona Eleitoral
Editais

Edital - 26/11ªZE - 11ª ZE
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 11ª Zona, EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a quem se interessar que estará aberto o período para cadastramento de entidades públicas ou
privadas com destinação social, interessadas em ser beneficiadas com o financiamento de projetos com recursos
originados de prestações pecuniárias provenientes de processo criminal, nos termos e condições a seguir.
CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional da Justiça, que
dispõe sobre a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos das medidas e penas
de prestação pecuniária;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da destinação das penas pecuniárias, visando garantir o
melhor emprego de tais recursos;
CONSIDERANDO a premência de regulamentação da destinação e controle de tais valores, com o objetivo de dar
publicidade e transparência na aplicação dos referidos recursos;
CONSIDERANDO o Provimento n. 2/2017 CRE/COORCRE/SECIO, publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Rondônia n. 163 (04/09/2017), que regulamenta o recolhimento e utilização dos recursos oriundos da
aplicação de penas de prestação pecuniária no âmbito das Zonas Eleitorais do Estado de Rondônia.
Art. 1°. O presente edital tem por objetivo a chamada pública para cadastramento perante a 11ª Zona Eleitoral em
Cacoal, de entidades públicas ou privadas com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de
caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que atendam às áreas vitais de relevante cunho
social, interessadas em receber recursos provenientes de prestação pecuniárias originárias de processos criminais
que tramitam ou tramitarem na mencionada Zona Eleitoral.
Art. 2° As entidades que pretendam obter o benefício, previsto no Provimento n. N.
2/2017 CRE/COORCRE/SECIO, deverão estar regularmente constituídas e previamente cadastradas (habilitadas)
junto à11ª Zona Eleitoral em Cacoal, sendo obrigatória a atualização semestral do cadastro.
§1°. As entidades interessadas deverão apresentar requerimento, que deverá ser apresentado no momento do
pedido de cadastramento/habilitação, bem como deverão apresentar os documentos mencionados no artigo 10 do
Provimento, quais sejam:
I. Documento comprobatório de sua regular constituição;
II. Identificação completa do dirigente, inclusive cópia do RG e CPF;
III. Comprovação da finalidade social;
IV. Endereços físico e eletrônico, contato telefônico e dados bancários;
V. Descritivo do projeto, contendo:
a) Identificação do projeto e dos responsáveis pela sua execução;
b) objetivos do projeto;
c) resumo do orçamento ou discriminação e justificativa da aquisição de serviços e equipamentos e materiais
permanentes;
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d) valor total, com apresentação de, no mínimo, 02 orçamentos;
e) justificativa;
f) cronograma de execução, contendo prazo inicial e final;
g) indicação dos beneficiários diretos e indiretos.
§2° Os documentos acima, excepcionalmente, neste período de distanciamento social ocasionado pela pandemia,
deverão ser encaminhados para e-mail da zona eleitoral, atestando a veracidade das informações contidas.
§3º As entidades interessadas poderão, a qualquer tempo, apresentar proposta de credenciamento perante esta
Zona Eleitoral.
§4° Os pedidos de credenciamento deverão ser encaminhados para o e-mail institucional zon011@tre-ro.jus.br
para serem protocolados, devendoser providenciado a abertura de processo eletrônico (SEI) para cada entidade.
Na sequência, será colhido parecer do Ministério Público e, em seguida, será decidido pelo juízo o deferimento ou
não do cadastramento da entidade.
§5º Deferido o cadastramento a entidade ficará habilitada para ser beneficiada com o recebimento dos recursos
oriundos de prestação pecuniária.
Art. 3°. Havendo mais de uma entidade interessada e habilitada, e não havendo recursos suficientes para financiar
todos os projetos, a escolha recairá, nos termos do art. 7º do Provimento N. 2/2017 –CRE/COORCRE/SECIO,
sobre aquela que, na seguinte ordem:
I. Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou
entidade pública;
II. Atuem diretamente na execução penal, assistência a ressocialização de apenados e egressos, assistência às
vítimas de crime e prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;
III. Prestem serviços de maior relevância social;
IV. Apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e necessidade, obedecendo-se
aos critérios estabelecidos nas políticas públicas e especificas.
V. Apresentem projetos de prevenção e ou atendimento a situações de conflitos, crimes e violências, inclusive em
fase de execução, que sejam baseados em princípios e práticas da Justiça Restaurativa.
Art. 4º Fica vedada a destinação de recursos, nos termos do art. 09º do Provimento n. 2/2017 –
CRE/COORCRE/SECIO:
I. Ao custeio do Poder Judiciário;
II. Para promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas e, no caso destas, para
pagamento de quais espécies de remuneração aos seus membros;
III. Para fins político-partidários;
IV. A entidades que não estejam regularmente constituídas, obstando a responsabilização caso haja desvio de
finalidade.
Art. 5º. O levantamento do valor se dará por meio de expedição de alvará judicial.
Art. 6º As entidades beneficiadas deverão apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, a prestação de contas dos
recursos recebidos, a qual deverá conter os documentos especificados no art. 12 do Provimento n.
2/2017 CRE/COORCRE/SECIO.
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Art. 7°. Publique-se o presente edital no DJE TRE-RO, certificando-se.
Art. 8º. Remeta-se cópia para a Corregedoria do TRE-RO, ao Ministério Público Eleitoral, àDefensoria Pública
local, ao Conselho da Comunidade, bem como à OAB - seccional de Cacoal e imprensa local para que tomem
conhecimento e divulguem o presente.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado do Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Cacoal, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e
vinte, eu, Sônia Márcia Fávero Selvátici, auxiliar de Cartório da 11ª Zona Eleitoral, o lavrei.
Emy Karla Yamamoto Roque
Juíza Eleitoral da 11ª ZE
Documento assinado eletronicamente por EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE, Juiz(a) Eleitoral, em 26/06/2020, às
09:03, 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 0551743 e o código CRC
F52D325B.

21ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600005-28.2019.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600005-28.2019.6.22.0020 / 021ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA PP
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA - RO1055200-A, ERICA CRISTINA
CLAUDINO DE ASSUNCAO - RO6207000-A, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A
SENTENÇA
Trata-se dos exames realizados sobre a prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, diretório
municipal de Candeias do Jamari, referente ao exercício financeiro 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação
dos recursos financeiros utilizados no exercício mencionado, em vista do que dispõe a Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995, bem como a Resolução TSE n. 23.464/2015, artigos 28 e 45.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Consta dos autos a publicação dos editais, conforme preceitua a norma eleitoral, decorrendo o prazo legal sem
impugnação.
Parecer conclusivo do analista de contas opinando pela aprovação com ressalvas (ID 688253).
Manifestação do Ministério Público opinando também pela aprovação das contas com ressalvas (ID 814157).
Éo breve relatório. Passo a decidir.
As demonstrações contáveis foram assinadas pelo Presidente do Diretório Regional do Partido e seu tesoureiro,
bem como por profissional de contabilidade legalmente habilitado.
Outrossim, conforme o parecer conclusivo, a referida prestação fora entregue fora do prazo, nos termos do art. 28,
caput, da Res. TSE 23.464/2015, que, por si, configura mero erro formal.
Insta salientar que o extrato de fl. 22 (ID 35267) demonstra não haver lançamentos ou movimentação financeira
pelo diretório municipal.
Ante o exposto, considerando a intempestividade na apresentação das contas e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral APROVO COM RESSALVAS as contas do Diretório Municipal de Candeias do Jamari/RO do
PARTIDO PROGRESSISTA - PP, do exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº
23.464/2015, em consonância do art. 32, da Lei 9.096/1995.
Registre-se que os dirigentes do Partido são os responsáveis pela veracidade das informações financeiras e
contábeis constante na presente prestação de contas, não se eximindo desta responsabilidade alegando
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ignorância sobe a origem e/ou destinação dos recursos recebidos, conforme o disposto no art. 37 da Lei nº
9.096/95 c/c art. 51 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se.
Porto Velho/RO, datado eletronicamente, 2020.
ÁUREO VIRGILIO QUEIROZ
Juiz Eleitoral

Processo 0600005-28.2019.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600005-28.2019.6.22.0020 / 021ª ZONA ELEITORAL DE
PORTO VELHO RO
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA PP
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA - RO1055200-A, ERICA CRISTINA
CLAUDINO DE ASSUNCAO - RO6207000-A, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A

SENTENÇA
Trata-se dos exames realizados sobre a prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, diretório
municipal de Candeias do Jamari, referente ao exercício financeiro 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação
dos recursos financeiros utilizados no exercício mencionado, em vista do que dispõe a Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995, bem como a Resolução TSE n. 23.464/2015, artigos 28 e 45.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Consta dos autos a publicação dos editais, conforme preceitua a norma eleitoral, decorrendo o prazo legal sem
impugnação.
Parecer conclusivo do analista de contas opinando pela aprovação com ressalvas (ID 688253).
Manifestação do Ministério Público opinando também pela aprovação das contas com ressalvas (ID 814157).
Éo breve relatório. Passo a decidir.
As demonstrações contáveis foram assinadas pelo Presidente do Diretório Regional do Partido e seu tesoureiro,
bem como por profissional de contabilidade legalmente habilitado.
Outrossim, conforme o parecer conclusivo, a referida prestação fora entregue fora do prazo, nos termos do art. 28,
caput, da Res. TSE 23.464/2015, que, por si, configura mero erro formal.
Insta salientar que o extrato de fl. 22 (ID 35267) demonstra não haver lançamentos ou movimentação financeira
pelo diretório municipal.
Ante o exposto, considerando a intempestividade na apresentação das contas e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral APROVO COM RESSALVAS as contas do Diretório Municipal de Candeias do Jamari/RO do
PARTIDO PROGRESSISTA - PP, do exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº
23.464/2015, em consonância do art. 32, da Lei 9.096/1995.
Registre-se que os dirigentes do Partido são os responsáveis pela veracidade das informações financeiras e
contábeis constante na presente prestação de contas, não se eximindo desta responsabilidade alegando
ignorância sobe a origem e/ou destinação dos recursos recebidos, conforme o disposto no art. 37 da Lei nº
9.096/95 c/c art. 51 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se.
Porto Velho/RO, datado eletronicamente, 2020.
ÁUREO VIRGILIO QUEIROZ
Juiz Eleitoral
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27ª Zona Eleitoral
Editais

Edital n.º 004/2020/27ªZE
O MM. Juiz da 27ª Zona Eleitoral de Jaru, Estado de Rondônia, Dr. Alencar das Neves Brilhante, no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento ao art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, MANDA publicar o presente
edital, PARA CIÊNCIA e IMPUGNAÇÃO PELOS INTERESSADOS, no prazo de 03 (três) dias, a DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao ano/exercício de 2019, apresentada pelo
Presidente e Tesoureiro, respectivamente, do seguinte DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA de
Theobroma/RO:

Processo nº. 0600002-69.2020.6.22.0010– Classe 25
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2019
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Governador Jorge Teixeira/RO
Advogados: Igor Habib Ramos Fernandes OAB/RO 5193
Nelson Canedo Motta OAB/RO 2721
Cristiane Silva Pavin OAB/RO 8221
Presidente: Ozenilda Souza da Silva
Tesoureiro: Orlinda Aparecida Souza Silva

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, publicado no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste Município de Jaru, Estado de Rondônia, aos (25) vinte e
cinco dias do mês de junho do ano de 2020. Eu, George Washington Freire Teixeira, Chefe de Cartório em
Substituição da 27ª Zona Eleitoral, o subscrevi.

GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA
CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO - 27ª ZE

Edital n.º 005/2020/27ªZE
O MM. Juiz da 27ª Zona Eleitoral de Jaru, Estado de Rondônia, Dr. Alencar das Neves Brilhante, no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento ao art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, MANDA publicar o presente
edital, PARA CIÊNCIA e IMPUGNAÇÃO PELOS INTERESSADOS, no prazo de 03 (três) dias, a DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao ano/exercício de 2019, apresentada pelo
Presidente e Tesoureiro, respectivamente, do seguinte DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA de
Theobroma/RO:

Processo nº. 0600002-18.2020.6.22.0027– Classe 25
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2019
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Theobroma/RO
Advogados: Nelson Canedo Motta OAB/RO 2721
Igor Habib Ramos Fernandes OAB/RO 5193
Cristiane Silva Pavin OAB/RO 8221
Presidente: Erasmo Alves Vizilato
Tesoureiro: Magna Marcia Potratz Vigilato
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E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, publicado no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste Município de Jaru, Estado de Rondônia, aos (25) vinte e
cinco dias do mês de junho do ano de 2020. Eu, George Washington Freire Teixeira, Chefe de Cartório em
Substituição da 27ª Zona Eleitoral, o subscrevi.

GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA
CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃÕ - 27ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600021-21.2020.6.22.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-21.2020.6.22.0028
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PSDB - DIRETÓRIO MUNICIPAL PRESIDENTE: SIDNEY LEMOS DA SILVA
TESOUREIRO: CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - OAB/RO 2827; ROCHA FILHO, NOGUEIRA E
VASCONCELOS ADVOGADOS - OAB/RO 0016/1995
MUNICÍPIO: VALE DO PARAÍSO - RO
SENTENÇA
O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na forma do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/95 e 28, §3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, apresentou a prestação de contas na forma de Declaração
de Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2018, acompanhada de
documentação.
Recebidas as contas, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório certificou informações atinentes à ausência de repasses do Fundo Partidário e
à inexistência de contas bancárias registradas em nome do órgão municipal.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela concessão de prazo para o partido se
manifestar quanto à ausência de conta bancária, pugnando, ao final, pela desaprovação.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral pugna pela desaprovação das contas.
É o breve relatório. Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2018.
Nada obstante o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas após a concessão de prazo para
manifestação do partido, reputo ociosa a abertura de prazo para o partido se manifestar e entendo possível a
aprovação da presente declaração. Vale frisar que as razões expostas no citado parecer conclusivo são razoáveis
e mostram-se coerentes com o disposto na resolução que regulamenta a prestação de contas (Resolução TSE
23.546/17).
Nada obstante, é preciso destacar que o processo de prestação de contas é feito judicial e como tal, submete-se à
teoria geral da prova, aos ônus argumentativos que dela decorrem e às formas complementares de instrução, a
exemplo do previsto no artigo 375 do NCPC:
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Apesar do aspecto lacunoso do dispositivo acima, entendo perfeitamente aplicável ao caso em exame. Com base
numa observação do que ordinariamente acontece, é possível verificar que muitos diretórios municipais não
movimentam recursos financeiros. Vários sequer recebem repasses do Fundo Partidário.
Tais situações ficam ainda mais evidentes com as informações de não repasse de recursos do Fundo Partidário,
agora aferíveis pelo Portal TRE/RO. Não se localizou registro de conta bancária em nome do partido.
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Em que pese a inexistência de conta bancária, reputo tal falha contornável nos termos do precedente veiculado
nos autos da PC 10-17.2015.6.22.0028 oriundo desta 28ªZE, relativo ao órgão municipal do PRP em Vale do
Paraíso, o qual transcrevo:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório municipal. Contas anuais. Intempestividade. Não
abertura de conta bancária. Ausência de movimentação financeira. Não recebimento de cotas do fundo partidário.
Irregularidade formal. Aprovação com ressalva. I - A ausência de abertura de conta bancária e a consequente falta
dos extratos bancários não constituem irregularidades que sempre ensejam a desaprovação da prestação de
contas, em especial quando o órgão partidário não recebeu repasses do Fundo Partidário e tampouco promoveu a
arrecadação de recursos financeiros. II Constatada a regularidade da documentação contábil, excluindo-se desta
a referente aos créditos e débitos bancários, impõe-se a aprovação das contas partidárias, posto que não restou
comprometida sua análise pela Justiça Eleitoral. III - Aprova-se com ressalvas, inexistindo outra pendência, a
prestação de contas apresentada após o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro findo. IV
Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas (Acórdão 645/2016. J: 07.06.16).
Logo, no que se refere a ausência de conta bancária, reputo tal omissão sanável e, diante do conjunto de
documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a movimentação de recursos financeiros.
Cabe frisar que o presidente e o tesoureiro do partido respondem pela veracidade e correção das informações que
prestam.
De modo que, embora ostente peculiaridades, o processo de prestação de contas também deve ser analisado sob
a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que com isso se esteja acatando o desvirtuamento de um
instituto como a declaração de ausência de movimentação financeira.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos.
Por ora, a presente omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu irregularidade ao não abrir conta bancária, no entanto, sob a
compreensão deste juízo, trata-se de omissão incapaz, por si só, de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e dos artigos 45, VIII, "a" e 46, I, ambos da Resolução TSE n.º
23.546/2017, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas do PSDB, órgão partidário de Vale do
Paraíso/RO, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se no SICO, intimem-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 23 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição – 28ªZE
Processo 0600016-96.2020.6.22.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-96.2020.6.22.0028 /
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA RESPONSÁVEL: MARIANA
FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES, MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - OAB/RO 2827; ROCHA FILHO, NOGUEIRA E
VASCONCELOS ADVOGADOS - OAB/RO 0016/1995
MUNICÍPIO: MIRANTE DA SERRA - RO
SENTENÇA
O Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na forma do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/95 e 28, §3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, apresentou a prestação de contas na forma de Declaração
de Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2018, em nome do órgão municipal
do partido em Mirante da Serra/RO, acompanhada de documentação.
Recebidas as contas, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
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Em seguida, a chefia de cartório certificou informações atinentes à ausência de repasses do Fundo Partidário e
à inexistência de movimentação financeira nas contas bancárias registradas em nome do órgão municipal.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório, opina-se pelo imediato arquivamento da presente com os
consectários legais.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral pugna pela regularização das contas.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Regional do Partido apresentou a prestação de contas do exercício de 2018 em nome da agremiação
municipal.
Por celeridade e economia processual, acolho na íntegra o parecer conclusivo, o qual adoto como razão de
decidir.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e dos artigos 45, VIII, "a" e 46, I, ambos da Resolução TSE n.º
23.546/2017, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas do PSDB, órgão partidário de Mirante da
Serra/RO, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se no SICO, intimem-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição – 28ªZE
Processo 0600019-51.2020.6.22.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-51.2020.6.22.0028
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - COMISSÃO PROVISÓRIA PRESIDENTE: JOAO
BERNARDES DE JESUS
TESOUREIRO: ITALO RODRIGUES ALVES HOFFMAN
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SILVA PEREIRA - OAB/RO 3513
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO - RO
SENTENÇA
A Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, na forma do art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 e
28, §4º da Resolução TSE n.º 23.604/2019, apresentou a prestação de contas na forma de Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2019, acompanhada de
documentação.
Recebidas as contas, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório certificou informações atinentes à ausência de repasses do Fundo Partidário e
à inexistência de movimentação financeira na conta bancária registrada em nome do órgão municipal.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela concessão de prazo ao partido e, em não
se manifestando o partido, pela aprovação com ressalvas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação das contas com ressalvas
É o breve relatório. Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2019.
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Por celeridade e economia processual, acolho na íntegra o parecer conclusivo, o qual adoto como razão de
decidir, ressalvada a observação relativa ao instrumento de procuração, pois tal documento consta nos autos.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e dos artigos 44, VIII, "a" e 45, I, ambos da Resolução TSE n.º
23.604/2019, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas do PTB, órgão partidário de Nova
União/RO, referentes ao exercício financeiro de 2019.
Publique-se, registre-se no SICO, intimem-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 23 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição – 28ªZE

Processo 0600021-21.2020.6.22.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-21.2020.6.22.0028
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PSDB - DIRETÓRIO MUNICIPAL PRESIDENTE: SIDNEY LEMOS DA SILVA
TESOUREIRO: CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - OAB/RO 2827; ROCHA FILHO, NOGUEIRA E
VASCONCELOS ADVOGADOS - OAB/RO 0016/1995
MUNICÍPIO: VALE DO PARAÍSO - RO
SENTENÇA
O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na forma do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/95 e 28, §3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, apresentou a prestação de contas na forma de Declaração
de Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2018, acompanhada de
documentação.
Recebidas as contas, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório certificou informações atinentes à ausência de repasses do Fundo Partidário e
à inexistência de contas bancárias registradas em nome do órgão municipal.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela concessão de prazo para o partido se
manifestar quanto à ausência de conta bancária, pugnando, ao final, pela desaprovação.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral pugna pela desaprovação das contas.
É o breve relatório. Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2018.
Nada obstante o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas após a concessão de prazo para
manifestação do partido, reputo ociosa a abertura de prazo para o partido se manifestar e entendo possível a
aprovação da presente declaração. Vale frisar que as razões expostas no citado parecer conclusivo são razoáveis
e mostram-se coerentes com o disposto na resolução que regulamenta a prestação de contas (Resolução TSE
23.546/17).
Nada obstante, é preciso destacar que o processo de prestação de contas é feito judicial e como tal, submete-se à
teoria geral da prova, aos ônus argumentativos que dela decorrem e às formas complementares de instrução, a
exemplo do previsto no artigo 375 do NCPC:
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Apesar do aspecto lacunoso do dispositivo acima, entendo perfeitamente aplicável ao caso em exame. Com base
numa observação do que ordinariamente acontece, é possível verificar que muitos diretórios municipais não
movimentam recursos financeiros. Vários sequer recebem repasses do Fundo Partidário.
Tais situações ficam ainda mais evidentes com as informações de não repasse de recursos do Fundo Partidário,
agora aferíveis pelo Portal TRE/RO. Não se localizou registro de conta bancária em nome do partido.
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Em que pese a inexistência de conta bancária, reputo tal falha contornável nos termos do precedente veiculado
nos autos da PC 10-17.2015.6.22.0028 oriundo desta 28ªZE, relativo ao órgão municipal do PRP em Vale do
Paraíso, o qual transcrevo:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório municipal. Contas anuais. Intempestividade. Não
abertura de conta bancária. Ausência de movimentação financeira. Não recebimento de cotas do fundo partidário.
Irregularidade formal. Aprovação com ressalva. I - A ausência de abertura de conta bancária e a consequente falta
dos extratos bancários não constituem irregularidades que sempre ensejam a desaprovação da prestação de
contas, em especial quando o órgão partidário não recebeu repasses do Fundo Partidário e tampouco promoveu a
arrecadação de recursos financeiros. II Constatada a regularidade da documentação contábil, excluindo-se desta
a referente aos créditos e débitos bancários, impõe-se a aprovação das contas partidárias, posto que não restou
comprometida sua análise pela Justiça Eleitoral. III - Aprova-se com ressalvas, inexistindo outra pendência, a
prestação de contas apresentada após o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro findo. IV
Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas (Acórdão 645/2016. J: 07.06.16).
Logo, no que se refere a ausência de conta bancária, reputo tal omissão sanável e, diante do conjunto de
documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a movimentação de recursos financeiros.
Cabe frisar que o presidente e o tesoureiro do partido respondem pela veracidade e correção das informações que
prestam.
De modo que, embora ostente peculiaridades, o processo de prestação de contas também deve ser analisado sob
a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que com isso se esteja acatando o desvirtuamento de um
instituto como a declaração de ausência de movimentação financeira.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos.
Por ora, a presente omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu irregularidade ao não abrir conta bancária, no entanto, sob a
compreensão deste juízo, trata-se de omissão incapaz, por si só, de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e dos artigos 45, VIII, "a" e 46, I, ambos da Resolução TSE n.º
23.546/2017, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas do PSDB, órgão partidário de Vale do
Paraíso/RO, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se no SICO, intimem-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 23 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição – 28ªZE
Processo 0600016-96.2020.6.22.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-96.2020.6.22.0028 /
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA RESPONSÁVEL: MARIANA
FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES, MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - OAB/RO 2827; ROCHA FILHO, NOGUEIRA E
VASCONCELOS ADVOGADOS - OAB/RO 0016/1995
MUNICÍPIO: MIRANTE DA SERRA - RO
SENTENÇA
O Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na forma do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/95 e 28, §3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, apresentou a prestação de contas na forma de Declaração
de Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2018, em nome do órgão municipal
do partido em Mirante da Serra/RO, acompanhada de documentação.
Recebidas as contas, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório certificou informações atinentes à ausência de repasses do Fundo Partidário e
à inexistência de movimentação financeira nas contas bancárias registradas em nome do órgão municipal.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório, opina-se pelo imediato arquivamento da presente com os
consectários legais.
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Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral pugna pela regularização das contas.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Regional do Partido apresentou a prestação de contas do exercício de 2018 em nome da agremiação
municipal.
Por celeridade e economia processual, acolho na íntegra o parecer conclusivo, o qual adoto como razão de
decidir.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e dos artigos 45, VIII, "a" e 46, I, ambos da Resolução TSE n.º
23.546/2017, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas do PSDB, órgão partidário de Mirante da
Serra/RO, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se no SICO, intimem-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição – 28ªZE
Processo 0600019-51.2020.6.22.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-51.2020.6.22.0028
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - COMISSÃO PROVISÓRIA PRESIDENTE: JOAO
BERNARDES DE JESUS
TESOUREIRO: ITALO RODRIGUES ALVES HOFFMAN
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SILVA PEREIRA - OAB/RO 3513
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO - RO
SENTENÇA
A Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, na forma do art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 e
28, §4º da Resolução TSE n.º 23.604/2019, apresentou a prestação de contas na forma de Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira referente ao exercício financeiro de 2019, acompanhada de
documentação.
Recebidas as contas, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório certificou informações atinentes à ausência de repasses do Fundo Partidário e
à inexistência de movimentação financeira na conta bancária registrada em nome do órgão municipal.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela concessão de prazo ao partido e, em não
se manifestando o partido, pela aprovação com ressalvas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação das contas com ressalvas
É o breve relatório. Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2019.
Por celeridade e economia processual, acolho na íntegra o parecer conclusivo, o qual adoto como razão de
decidir, ressalvada a observação relativa ao instrumento de procuração, pois tal documento consta nos autos.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e dos artigos 44, VIII, "a" e 45, I, ambos da Resolução TSE n.º
23.604/2019, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas do PTB, órgão partidário de Nova
União/RO, referentes ao exercício financeiro de 2019.
Publique-se, registre-se no SICO, intimem-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 23 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição – 28ªZE

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 124

Porto Velho/RO, segunda-feira, 29 de junho de 2020

Página 28

Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-36.2020.6.22.0013
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - MUNICIPAL
PRESIDENTE: ENI PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA: EDELIANE DE OLIVEIRA DIAS COUMAN
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MÁRCIO MELO NOGUEIRA - OAB/RO 2827, DIEGO DE PAIVA
VASCONCELOS - OAB/RO 2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - OAB/RO 0635, ROCHA FILHO,
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOGADOS - OAB/RO 0016/1995
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO - RO
DESPACHO
Registre-se e autue-se (art. 31, inciso I, Res. TSE 23.604/2019).
Verifique-se a situação do órgão partidário junto ao SGIP e, em sendo necessário, comunique-se ao partido para
que adote as providências pertinentes à regularização.
Adotem-se as disposições processuais da nova regulamentação (art. 65, § 1º Res. TSE 23.604 c/c art. 14, CPC).
Verifique-se a regularidade da representação processual (art. 31, II) e, diligencie-se nos termos do art. 32, caput e
§ 1º, se necessário.
Reúnam-se as informações acerca dos órgãos partidários que apresentaram declaração de ausência de
movimentação financeira e publique-se edital com prazo de 3 (três) dias para eventual impugnação (art. 44, inciso
I).
Juntem-se eventuais extratos bancários e certifique-se sobre eventual recebimento de recursos (financeiros ou
estimáveis) ou repasses do Fundo Partidário.
Em seguida, remeta-se para análise técnica e posteriormente ao MPE, ambos no prazo de cinco dias,
sucessivamente.
Cumpridas tais providências e havendo impugnação, vista às partes para manifestação no prazo comum de 3
(três) dias.
Caso não haja impugnação ou, apresentada impugnação, as partes tenham tido a oportunidade de sobre ela se
manifestar, após o decurso do prazo e cumpridas todas as providências anteriores, venham conclusos para
decisão (art. 44).
Publique-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Ouro Preto do Oeste, 22 de junho de 2020.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral em Substituição
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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