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

Portaria – 505/2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
RESOLVE:
I- Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0002528-43.2017.6.22.8003, o pagamento de diárias ao servidor
da 03ª Zona Eleitoral, abaixo discriminado, em razão de seu deslocamento com a finalidade de realizar
intimação de mesários.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
JOSÉ ROBERTO VIEIRA; Auxiliar de cartório; Escola Antonio Prado do 1º Distrito (JI-PARANÁ - RO); 16/07/2018
a 16/07/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 41,37; 43,30
JOSÉ ROBERTO VIEIRA; Auxiliar de cartório; Distrito de Nova Londrina (JI-PARANÁ - RO); 17/07/2018 a
17/07/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 41,37; 43,30
II- Determinar que o servidor apresente relatório de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, julho de 2018
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
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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Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 11/07/2018, às 14:17,
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 0308122 e o código CRC
02732E20

Portaria - 506 /2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
RESOLVE:
I- Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0001700-22.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias aos
servidores abaixo discriminados, em razão de seus deslocamentos com a finalidade de participar do
curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública" que será
realizado em Foz do Iguaçu-PR no período de 07 a 10 de agosto de 2018.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
JOÃO VICENTE FILHO; Chefe De Seção; FOZ DO IGUAÇU - PR; 06/08/2018 a 11/08/2018; 5,5; 420,00; 336,00;
206,85; 2.439,15
OZANAM THALES SILVA TEIXEIRA; Chefe De Seção; FOZ DO IGUAÇU - PR; 06/08/2018 a 11/08/2018; 5,5;
420,00; 336,00; 206,85; 2.439,15
II- Determinar que os servidores apresentem comprovantes de embarque e relatório de viagem no prazo de 07
(sete) dias úteis do término das viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, julho de 2018
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 11/07/2018, às 14:18,
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 0308196 e o código CRC
CAC9D695.

Portaria - 510 -/2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
RESOLVE:
I- Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0001468-10.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias ao
colaborador abaixo discriminado, em razão de seu deslocamento de Brasília-DF a esta capital com a finalidade de
ministrar o curso do Sistema AUDITSE no período de 16 a 18 de julho de 2018.
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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Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
EVANDRO DA CUNHA MENEZES; Colaborador; PORTO VELHO - RO; 15/07/2018 a 19/07/2018; 4,5; 420,00;
336,00; 165,44; 2.060,56
II- Determinar que o colaborador apresente comprovantes de embarque e relatório de viagem no prazo de 07
(sete) dias úteis do término da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, julho de 2018
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 11/07/2018, às 16:34,
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 0308335 e o código CRC
1DA0E7D8.

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Acórdãos

ACÓRDÃO N. 72/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 91-50.2016.6.22.0021 - CLASSE 30 – PORTO
VELHO-RO
Relator Para os Embargos: Juiz Glodner Luiz Pauletto
Embargante: Leonardo Barreto de Moraes
Advogado: Márcio Melo Nogueira - OAB: 2827/RO
Advogado: Cássio Esteves Jaques Vidal - OAB: 5649/ RO
Advogado: Luiz Flaviano Volnistem - Oab: 2609/ RO
Advogado: Michel Mesquita da Costa - OAB: 6656/ RO
Advogada: Pollyanna de Souza Silva - OAB: 7340/ RO
Embargado: Coligação Juntos Por Uma Porto Velho Melhor
Advogada: Erika Camargo Gerhardt - OAB: 1911/RO
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade - OAB: 6175/ RO
Advogado: Richard Campanari - OAB: 2889/ RO
Advogado: Raduan Celso Alves de Oliveira Nobre - OAB: 5893/ RO
Advogada: Carolina Correa do Amaral Ribeiro - OAB: 41613/PR
Advogada: Camilla Hoffmann da Rosa - OAB: 82513/RS
Embargos de declaração. Recurso eleitoral. Eleições 2016. Propaganda eleitoral. Inserções. Uso de trucagem,
montagem, computação gráfica e efeitos especiais. Omissões. Não ocorrência. Inviabilidade. Embargos
conhecidos e não providos.
I — A ausência de erro, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão combatido, a serem sanadas na via dos
embargos de declaração, impõe o seu não provimento, porquanto faltam-lhes requisitos taxativos preconizados no
art. 1.022 do CPC c/c art. 275 do Código Eleitoral com a nova redação promovida pela Lei nº 13.105/2015.
II — Embargos de declaração conhecidos e não providos.
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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ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer dos embargos e, no mérito,
negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 3 de julho de 2018.
Juiz GLODNER LUIZ PAULETTO
Relator

ACÓRDÃO N. 73/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 4-86.2018.6.22.0001 - CLASSE 30 – NOVA MAMORÉ-RO
Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto
Recorrente: Laerte Silva de Queiroz
Advogado: Miquéias José Teles Figueiredo - OAB: 4962/RO
Advogado: Anderson Lopes Muniz - OAB: 3102/RO
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Recurso eleitoral. Ação cautelar. Condenação penal transitada em julgado. Prescrição. Suspensão provisória da
pretensão executória da pena. Suspensão dos direitos políticos. Persistência. Recurso não provido.
I — A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os efeitos secundários da condenação, inclusive
de natureza extrapenal, aí inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de sua duração.
Precedentes do TSE.
II — Recurso conhecido e não provido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer do recurso, e no mérito, negarlhe provimento, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
Juiz GLODNER LUIZ PAULETTO
Relator

ACÓRDÃO N. 74/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 419-16.2016.6.22.0009 - CLASSE 30 – PIMENTA BUENO-RO
Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto
Recorrente: Juliana Araujo Vicente Roque
Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB: 2721/RO
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes - OAB: 5193/RO
Advogada: Cristiane Silva Pavin - OAB: 8221/RO
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro - OAB: 2630/RO
Recorrente: Luiz Henrique Sanches Lima
Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB: 2721/RO
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes - OAB: 5193/RO
Advogada: Cristiane Silva Pavin - OAB: 8221/ RO
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro - OAB: 2630/ RO
Recorrente: Cleiton Roque
Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB: 2721/ RO
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes - OAB: 5193/ RO
Advogada: Cristiane Silva Pavin - OAB: 8221/ RO
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro - OAB: 2630/ 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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Recorrente: Raquel Cristina Rodrigues
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro - OAB: 2630/ RO
Recorrente: Hermam Helmann de Oliveira Martins
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro - OAB: 2630/ RO
Recorrente: Rosimeire Aparecida Roque
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro - OAB: 2630/ RO
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Preliminares: Litisconsórcio passivo
necessário. Improcedência. Falta de interesse de agir do MPE. Inadequação da via eleita. Ação cautelar. Prazo
para aforar a ação principal. CPC. Inaplicabilidade. Provas compartilhadas. Requisitos. Litispendência. Mérito.
Contratação de pessoal com recursos não declarados. Extrapolamento do limite de gastos para a campanha.
“Caixa dois”. Abuso de poder econômico. Configuração.
I — Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral não há litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos
beneficiados e aqueles que contribuíram para o ato abusivo. Precedente do e. TSE.
II — O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para interpor a Ação de Investigação Judicial Eleitoral com
fundamento no art. 22 da LC nº 64/90 para apurar abuso de poder em quaisquer das modalidades.
III — No processo cautelar eleitoral não se aplica as disposições do art. 308 do CPC, as quais determinam o
aforamento da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, porquanto nas ações eleitorais há disciplinamento
específico para o ajuizamento e algumas delas só podem ser interpostas após a diplomação dos eleitos. Ainda na
hipótese de propositura da ação principal intempestivamente, tal irregularidade não tem o condão de tornar nulas
as provas colhidas na ação cautelar.
IV — A identidade de partes não é requisito de validade para a utilização de prova emprestada ou compartilhada.
Quanto ao contraditório, significa a oportunidade para as partes, no processo, se insurgirem contra a prova
trazida, bem como a faculdade de impugná-la.
V — Não há litispendência entre AIME e AIJE quando esta, por ter escopo mais amplo, pender de apreciação de
fatos ou provas novas ainda não apreciadas naquela.
VI — Configura uso de “caixa dois” a omissão de receitas ou gastos de campanha com evidente intento de
dificultar ou impossibilitar a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
VII — A utilização de “caixa dois”, bem como o consequente extrapolamento do limite de gastos de campanha
legalmente estabelecido, configuram abuso de poder econômico, com força de influenciar ilicitamente o resultado
do pleito.
VIII — Recurso dos candidatos majoritários não provido. Recurso dos colaboradores da campanha majoritária
provido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer do recurso, e no mérito, negar
provimento ao recurso dos candidatos majoritários e dar provimento ao recurso dos colaboradores da campanha
majoritária, nos termos do voto do relator, por maioria, vencidos os Juízes Paulo Rogério José, Clênio Amorim
Corrêa e Des. Kiyochi Mori. Votou o Senhor Presidente, nos termos do art. 14, I, do regimento interno.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
Juiz GLODNER LUIZ PAULETTO
Relator

Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Outros Documentos

Processo 0600043-37.2018.6.22.0000
Prestação de Contas n. 0600043-37.2018.6.22.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS –DE EXERCÍCIO FINANCEIRO –2016- PARTIDO POLÍTICO- ÓRGÃO
DE DIREÇÃO ESTADUAL
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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INTERESSADO: PODEMOS - PODE
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 PODEMOS - PODE, 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, 11 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
Atas de Registro de Preços

Extrato de Ata Registro Preços - SECONT
Espécie: Extrato das Atas de Registro de Preços nºs. 37 a 41 e 43 a 44/2018, decorrentes do Pregão Eletrônico
013/2018/TRE-RO. Processo SEI 0000006-18.2018.6.22.8000. 1ª) ARP nº 37/2018 –Adjudicatária: LPK LTDA,
CNPJ: 00.535.560/0001-40. Objeto: I) Item 03 do Edital. Café em pó homogêneo, puro, torrado, moído, extraforte
ou superior, tipo exportação; embalado a vácuo por retirada de ar (não serão aceitas embalagens somente
prensadas); qualidade global mínima 6,0 pontos e máxima de 7,2 pontos em função das características sensoriais;
teor de impurezas em, no máximo, 1%; embalagem de 250 gramas ou 500 gramas, acondicionadas em caixas de
5 ou 10 kg. Prazo de validade remanescente mínimo de 12 meses. (CATMAT 217366). Marca: Odebrecht. Unid.
Kg. Quant. 4.500. Vlr Unit. R$ 18,90. II) Item 14 do Edital. Suporte para copo, redondo, totalmente em aço inox,
com frisos internos. Medidas aproximadas: 9 cm de diâmetro. Marca: Artinox. Unid. Quant. 50. Valor Unit. R$ 7,34;
III) Item 25 do Edital. Jarra em aço inox com tampa articulada fixa e aparador de gelo, com corpo fundo e
cilíndrico, alça de transporte reforçada em aço inox, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 2 (dois) litros.
Marca: Artinox. Unid. Quant. 20. Valor Unit. R$ 81,39; IV) Item 30 do Edital. Leiteira / fervedor, em alumínio polido,
tipo hotel, formato cilindrico, com capacidade para no mínimo 6 litros, com uma alça lateral reforçada, em baquelite
ou madeira. Marca: ABC. Unid. Quant. 20. Valor Unit. R$ 51,51; V) Item 31 do Edital. Leiteira / fervedor, em
alumínio polido, tipo hotel, formato cilindrico, com capacidade para no mínimo 8 litros, com uma alça lateral
reforçada, em baquelite ou madeira. Marca: ABC. Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 61,45; VI) Item 32 do Edital.
Bule em alumínio com cabo de madeira reforçada ou baquelite, com tampa, formato cilíndrico, tipo Hotel.
Capacidade mínima de 7 litros. Marca: ABC. Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 92,47. Valor Total do Fornecedor: R$
89.614,20; 2ª) ARP nº.38/2018 –Adjudicatária: COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PORDUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. CNPJ: 03.766.670/0001-01. Objeto: I) Item 07 do Edital. Chá de folhas de erva mate tostada, em
embalagem com 200/250 gramas. Prazo de validade remanescente mínimo de 12 meses. (CATMAT 233886).
Matca: 81. Unid. Quant. 2000. Vlr Unit. R$ 3,50. Valor Total do Fornecedor: R$ 7.000,00; 3º) ARP nº. 39/2018 –
Adjudicatária: FARED COMERCIAL LTDA. CNPJ: 07.259.386/0001-08. Objetos: I) Item 10 do Edital. "Garrafa
térmica de mesa, com saída a base de pressão, confeccionada em aço inox escovado (externa), com ampola de
vidro, alça superior maleável para transporte vertical, acessórios na cor preta, com capacidade entre 1 e 1,2 litros,
dimensões aprox. (Compr. X Larg X Alt.) 144 x 118 x 313 mm, com sistema que evita a ocorrência de pingos após
ervir, sistema de jato de apenas uma pressão para acionamento. (CATMAT 319080)". Marca: Termolar. Unid.
Quant. 50. Vlr Unit. R$ 79,60; II) Item 12 do Edital. Xícara para café com pires, em porcelana, cor branca (lisa e
sem pinturas ou gravuras), com asa vasada, capacidade mínima 80 ml, acondicionadas em embalagem com 6 ou
12 unidades. (CATMAT 220097). Marca: Bot-Art. Unid. Quant. 100. Valor Unit. R$ 9,95. III) Item 18 do Edital. Item
18 do Edital. "Coador (filtro) de papel descartável, para café, tamanho 103, costura dupla reforçada, acondicionado
em embalagem/caixa contendo 30 unidades (filtros). Prazo de validade remanescente mínimo de 24 meses.
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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(CATMAT 380323) ". Marca: Brigita. Unid. Quant. 500. Valor Unit. R$ 3,1299; IV) Item 20 do Edital. Colher grande
em aço inox. Dimensões mínimas: largura 8,2 cm, altura 4,5 cm, comprimento 52,2 cm. Marca: WYNCI. Unid,
Quant. 30. Valor Unit. R$ 16,99. V) Item 21 do Edital. Colher de pau/madeira, própria para cozinha. Com
comprimento mínimo de 60 cm, concha de aproximadamente 8 cm. Marca: FC. Unid. Quant. 45, Valor Unit. R$
21,85. VI) Item 28 do Edital. Bandeja REDONDA em aço inox, com no mínimo 40 cm de diâmetro, com borda
lateral de 2 cm de altura. Marca: Fratelli. Unid. Quant. 20. Valor Unit. R$ 39,47; VII) Item 29 do Edital.
Leiteira/fervedor, em alumínio polido, tipo hotel, formato cilíndrico, com capacidade para no mínimo 3 litros, com
uma alça lateral reforçada, em baquelite ou madeira. Marca: Genial. Unid. Quant. 50. Valor Unit. R$ 28,63. Valor
Total do Fornecedor: R$ 10.253,80; 4º) ARP nº. 40/2018 –Adjudicatária: FAMAHA –COMÉRCIO DE MATERIAL
DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ sob o nº. 07.734.851/0001-07. Objeto: I) Item 06 do Edital. Chá alimentício de
ervas: com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11
meses a contar da entrega, em sache caixa contendo no mínimo 10 saches de 2 gramas. Sabores: camomila,
frutas vermelhas, hortelã, maçã e limão. Marca: Barão. Unid. Quant. 2000. Valor Unit. R$ 3,10. Valor Total do
Fornecedor: R$ 6.200,00. 5º) ARP nº. 41/2018 –Adjudicatária: TW SILVA COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº. 11.721.022/0001-67. Objeto: Item 01 do Edital. Açúcar refinado, embalado em pacotes de 1 kg, origem
vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de canade-açúcar, na cor branca, 1ª qualidade ou superior,
acondicionado em fardos de 10 kg. Prazo de validade remanescente mínimo de 12 meses. Marca: Marca:
Itamarati. Unid. 1Kg. Quant. 4000, Valor Unit. R$ 2,65. Valor Total do Fornecedor: R$ 10.600,00. 6º) ARP nº.
43/2018 –Adjudicatária: TEXEIRA VIANA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº. 22.906.038/0001-60. Objeto: I) Item 11 do Edital. Garrafa térmica de mesa, com saída a base de pressão,
confeccionada em aço inox escovado (externamente), com ampola de vidro, alça superior maleável para
transporte vertical, acessório na cor preta, com capacidade entre 1,8 litros e 2,2 litros, dimensões aprox. (Comp X
Larg X Alt) 148 x 128 x 365mm, com sistema que evita a ocorrência de pingos após servir, sistema de jato de
apenas uma pressão para acionamento. (CATMAT 219081). Marca: Aladdin. Unid. Quant. 50. Valor Unit. R$
92,70; II) Item 13 do Edital. Copo de vidro; formato: cilíndrico; capacidade: 300ml; diâmetro boca: 65 mm; altura:
140 mm; cor: incolor; transmitância: transparente; tipo uso: água/suco/refrigerante; apresentação: superfície lisa e
parede fina. Marca: Nadir. Unid. Quant. 200. Valor Unit. R$ 3,70. III) Item 15 do Edital. Fósforos de segurança
longos, medindo 5cm de comprimento, em caixa com 240 palitos. (CATMAT 241343). Marca: Fiat Luz. Cx. Com
240 Unid. Quant. 120. Valor Unit. R$ 4,04; IV) Item 16 do Edital. Avental de cozinha, material pvc, tipo frontal,
tamanho único com 1,20m de comprimento total, inteiramente confeccionado em material sintético tipo pvc forrado
com suporte têxtil de material sintético, sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes ao corpo na altura do
pescoço e na cintura do mesmo material afixado ao avental por costura simples, cor branco. Marca: Triutil. Unid.
Quant. 50, Valor Unit. R$ 16,00. V) Item 22 do Edital. Peneira em aço inox. Tamanho pequeno, aproximadamente
de 05 a 10 cm de diâmetro. Utensílio totalmente em aço inox, cabo com furo passante para pendurar o utensílio,
de fácil manuseio e limpeza. Marca: Mimo. Unid. Quant. 20. Valor Unit. R$ 14,17. VI) Item 23 do Edital. Peneira
em aço inox. Tamanho médio aproximadamente de 15 a 20 cm de diâmetro. Utensílio totalmente em aço inox,
cabo com furo passante para pendurar o utensílio, de fácil manuseio e limpeza. Marca: Mimo. Unid. Quant. 20.
Valor Unit. R$ 20,80; VII) Item 24 do Edital. Peneira em aço inox. Tamanho grande aproximadamente de 20 a 25
cm de diâmetro. Utensílio totalmente em aço inox, cabo com furo passante para pendurar o utensílio, de fácil
manuseio e limpeza. Marca: Peneira em aço inox. Unid. Quant. 20. Valor Unit. R$ 37,16. VIII) Item 27 do
Edital. Faca de cozinha, lâmina em aço inoxidável de fio liso. Cabo de polipropileno na cor branca. Comprimento
do cabo e lâmina total de no mínimo 40 cm. Para uso geral, tipo Cozinha. Marca: Kehome. Unid. Quant. 10. Valor
Unit. R$ 20,50. Valor Total do Fornecedor: R$ 8.307,40. 7º) ARP nº. 44/2018 –Adjudicatária: EMANUELE
NOGUEIRA PIZA, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.786.719/0001-72. Objeto: I) Item 04 do Edital. Condimento,
apresentação natural, matéria-prima canela, Embalagem com m´nimo de 100g, aspecto físico casca, aplicação
alimentação. Marca: Natural. Unid. Quant. 2000. Valor Unit. R$ 3,21. Valor Total do Fornecedor: R$ 6.420,00.
Valor Total das ARP’s: R$ 165.445,40. Vigência das Atas: 12 meses a contar da publicação no D.O.U. Assinadas
por SANSÃO SALDANHA, Presidente do TRE-RO, em --28/06/2018 e pelos representantes das empresas, em
datas variadas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA, Técnico Judiciário, em
11/07/2018, às 15:10, 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 0308287 e o
código CRC DA9A845D.
Extrato Adesão de ARP de Outro Órgão Gerenciador

Extrato de Adesão ARP de Outro Órgão Gerenciador - SECONT

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 126

Porto Velho/RO, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 9

Espécie: Extrato de Adesão àAta de Registro de Preços n. 33/2017, assinada em 19/12/2017, resultante do
Pregão Eletrônico n. 30/2017-SRP, gerenciado pela JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU –SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, com vigência de 12 meses, a contar da data da assinatura. Contrato do
TRE-RO n. 12/2018, assinado em 10/07/2018, vigência de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo
dos equipamentos. Empresa Fornecedora: BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - ME, CNPJ
n. 22.172.252/0001-30, representada por seu Sócio, Senhor ANDRÉ LUIS BOHRER. Objeto: Item 02 da ARP.
Aquisição de Bens Permanentes, consistente em Microfones Tipo Gooseneck (pescoço de ganso) com “Phantom
Power”, com as seguintes especificações mínimas: Cápsula de condensador eletreto; Haste flexível e removível
com no mínimo de 60cm; Suporte móvel para mesa; Saída com conexão tipo XLR; Sistema com Led próxima
àcápsula, que acende para chamar a atenção que o microfone está acionado; Alimentação Phantom Power e
através de pilhas/bateiras, para utilização em canais/mesas de som com ou sem Phantom Power; Peso mínimo do
conjunto cápsula, haste e suporte: 1Kg (para dar boa sustentação ao conjunto, evitando que o microfone tombe ao
menor movimento do cabo); Cabo: cada microfone deverá acompanha 1 cabo XLR macho / XLR fêmea com no
mínimo 5 metros de comprimento; Acessórios: o fornecedor deverá fornecer todos os acessórios e/ou softwares
que acompanhem o produto conforme manual de instruções do fabricante, embalagem original do produto ou site
nacional do fabricante (na falta dele será considerado um site internacional). Não há necessidade de fornecimento
de outro cabo além do XLR/XLR (do item anterior) nem de pilhas ou baterias, mesmo que eles façam parte dos
acessórios. Os microfones deverão ser entregues em suas embalagens; Os equipamentos devem ser novos, de
primeiro uso. Garantia total e irrestrita de no mínimo 1(um) ano, que deverá ser prestada nos prédios do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia ou caso o item necessite ser retirado, ficará por conta do fornecedor, bem com a
respetiva devolução ou substituição do item por um novo (caso o item não tenha conserto). Marca/ modelo: TSI
MMF303. Qtd. 10. Vlr. Unit. R$ 400,00. Valor Total da Adesão: R$ 4.000,00. Nota de Empenho n. 2018NE000429,
de 27/06/2018. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza da Despesa: 44.90.52-33. Fundamento
Legal para contratação: art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e art. 20 da
Instrução Normativa TRE-RO nº 04/2008. Ato de Autorização: Despacho nº 3505/2018 - PRES/DG/GABDG, de
26/06/2018, assinado pela Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Processo SEI n.
0001025-59.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 11/07/2018, às 14:22,
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 0308232 e o código CRC
D242411B.
Extrato de Nota de Empenho

Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Espécie: Extrato da 2018NE000439, de 02/07/18. Contratada: B DO C CORDEIRO ELVEDOSA. CNPJ
00.796.707/0001-56. Programa Trabalho: 02061057042690001. Natureza Despesa: 33.90.30.16. Objetos: Item 04
do Edital - centena de caneta esferográfica personalizada; com tinta na cor azul; corpo na cor branca com arte a
ser definida e tampa colorida, que contenha orifício milimétrico para suspiro; com ponta metálica de 1.0 mm e
esfera de tungstênio; escrita média; com tampo de fundo não roscável; com tampa antiasfixiante e haste. Validade
permanente. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRERO no 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 30 (trinta) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra).
Acondicionadas em caixas com 50 unidades. (Cód.32859). Marca: st. Quant.: 180. Vlr. Unit. R$ 121,64. Total da
Nota de Empenho: R$ 21.895,20. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral. Amparo Legal: ARP
25/2018, Pregão Eletrônico 06/2018. Processo: 0001060-19.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 11/07/2018, às 13:41,
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 0308184 e o código CRC
5D140EB6.
Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2018NE000452, de 09/07/2018. Contratada: CONFECÇÕES MCB EIRELI. CNPJ nº. 18.381.449/0001-02. Programa Trabalho: 02061057042690001. Natureza Despesa:
33.90.30.59. Objetos I) Item 01 do Edital - centena de 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
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 126

Porto Velho/RO, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 10

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 vi gentes; cor branca ou
preta em tamanhos PP, P, M, G, GG, XG E XXG. Com estampa personalizada frente, costas e mangas, impressão
em policromia. Marca: MCB. Quant.: 45,3. Unidade: Centena. Vlr. Unit. R$ 990. Subtotal R$ 44.847,00. II) Item 05
do Edital - centena de 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 vi gentes; cor branca ou preta em tamanhos PP, P, M,
G, GG, XG E XXG. Com estampa personalizada frente, costas e mangas. Marca: MCB. Quant.: 25,7. Unidade:
Centena. Vlr. Unit. R$ 990,00. Subtotal R$ 25.443,00. Valor total da Nota de Empenho: R$ 70.209,00. 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 0001556-48.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
11/07/2018, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 11/07/2018, às 14:07, 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 0308212 e o código CRC 5694FF83.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral
Portarias

Edital nº 68/2018

02ª ZE/RO

Representação N. 143-40.2015.6.22.0002 - Classe 42
Assunto: Representação – Doação de recursos acima do limite legal – Pessoa jurídica
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Artuso Transporte Ltda ME
Advogados: Colemar José de Moura Filho OAB/GO n. 18.500, Sabrina Puga OAB/RO n. 4.879
Finalidade: Intimar o representado do deferimento do parcelamento da multa em 3 (três) parcelas, devendo ser a
primeira parcela paga neste mês de julho, bem como as outras duas para os meses de agosto e setembro de
2018, respectivamente, nos termos da manifestação ministerial.
Dado e passado nesta cidade de Porto Velho/RO, aos 11 de julho de 2018. Eu
Técnico Judiciário, digitei o presente, por ordem do MM Juiz Eleitoral.

Márcio Leno Nery Infante,

4ª Zona Eleitoral
Editais

Edital nº102/2018
Assunto: Prestação de contas anual de Partido Político – Exercício financeiro 2017
Processo n. 72-27.2018.622.0004
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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Protocolo n. 3544/2018
Partido interessado: Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Município: Vilhena/RO
Advogado: Sonia Cristina Arrabal – OAB/RO 1872
O Exmo. Senhor Andresson Cavalcante Fecury, MM. Juiz em substituição desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de
suas atribuições legais, pelo presente, torna público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto
no §1º, art. 31 da Resolução/TSE nº 23.464/2015, que se encontram, em Cartório, para consulta, no prazo de
quinze dias, de qualquer interessado, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, nos
autos da prestação de contas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, referente ao exercício financeiro
do ano de 2017, autuados sob n. 72-27.2018.622.0004.
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos onze dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, José Pasdiora
Júnior - Chefe de Cartório em substituição da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem do MM
Juiz Eleitoral em substituição.
JOSÉ PASDIORA JÚNIOR
Chefe de Cartório em Substituição
Assinatura autorizada pela Portaria n. 003/2013/04ªZE/RO,
publicada no DJE-TRE/RO n. 096 de 29/05/2013

Edital nº103/2018
Assunto: Prestação de contas anual de Partido Político – Exercício financeiro 2017
Processo n. 63-65.2018.622.0004
Protocolo n. 3151/2018
Partido interessado: Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Município: Vilhena/RO
Advogado: Newton Schramm de Souza – OAB/RO 2947
O Exmo. Senhor Andresson Cavalcante Fecury, MM. Juiz em substituição desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de
suas atribuições legais, pelo presente, informa que está aberto o prazo de cinco dias para que qualquer
legitimado, caso queira, impugne a prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do PHS de
Vilhena/RO – referente ao exercício financeiro do ano de 2017 e que foi protocolada sob n. 63-65.2018.622.0004,
bem como relate fatos, indique provas ou peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole
as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos
termos do art. 35 da Lei 9096/95 e art. 31, §3º, da Resolução/TSE n. 23.464/2015.
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos onze dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, José Pasdiora
Júnior - Chefe de Cartório em substituição da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem do MM
Juiz Eleitoral em substituição.
JOSÉ PASDIORA JÚNIOR
Chefe de Cartório em Substituição
Assinatura autorizada pela Portaria n. 003/2013/04ªZE/RO,
publicada no DJE-TRE/RO n. 096 de 29/05/2013

13ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL Nº 012/2018/13ª ZE/RO
O Excelentíssimo Juiz da 13ª Zona Eleitoral, ROGÉRIO MONTAI DE LIMA, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a 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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FAZ SABER a todos quanto este Edital virem ou dele tomarem conhecimento da apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira no exercício de 2017 pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Ouro
Preto do Oeste e Partido Social Democracia Brasileira – PSDB de Ouro Preto do Oeste, do exercício de 2017,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a formulação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, em conformidade com o disposto no
inciso I, art. 45 da Resolução/TSE nº 23.464/2015.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz
Eleitoral que fosse expedido o presente edital, afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia,
aos onze dias de julho do ano de dois mil e dezoito. Eu, José Bartolomeu da Silva Júnior, Chefe de Cartório da 13ª
Zona Eleitoral, digitei e assino o presente, com esteio na Portaria n. 02/2017/13ªZE.
JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JÚNIOR
Chefe de Cartório
Portaria n. 02/2017/13ªZE.

18ª Zona Eleitoral
Despachos

PROCESSO: 0000059-04.2015.6.22.8000
INTERESSADO: 18ª ZONA ELEITORAL
ASSUNTO: Requisição Rozeli Aparecida Nicolini Pereira
DECISÃO Nº 273 / 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 ROZELI
APARECIDA NICOLINI PEREIRA, 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
0203610 deverão ser corrigidas para os dias acima citados.

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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ADO, 04/07/2019
SIMONE DE MELO
JUÍZA ELEITORAL 18ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Sentenças

Representação nº 56-47.2017.6.22.0024
Representante:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado:
AUGUSTO BARBOSA
Advogado: Defensoria Pública da União

SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Augusto Barbosa, candidato ao
cargo de Vereador do Município de Candeias do Jamari.
Aduz o representante que o requerido praticou abuso do poder econômico, violando o art. 56 da Resolução n.
23.463/15 do Tribunal Superior Eleitoral. Isto porque o representado utilizou a importância de R$ 1.730,00 (um mil,
setecentos e trinta reais), a título de recursos próprios sem, contudo, comprovar a origem.
Infrutífera a notificação pessoal (fls. 72).
Notificado por edital, o representado defendeu-se às fls. 80/86, arguindo a nulidade da notificação por edital, sob o
argumento de que não foram esgotadas as diligências para localização do representado. Arguiu, ainda, a inépcia
da representação, ao fundamento de que o valor é irrisório. No mérito, sustenta a ausência da materialidade da
infração eleitoral. Requer o acolhimento das preliminares e a improcedência da representação.
Saneador às fls. 87, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares.
As partes não requereram a produção de provas.
Ambas as partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público Eleitoral pugnado pela
procedência (fls. 93/99), enquanto A Defensoria Pública da União pela improcedência (fls. 102/105).
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
No caso em apreço, restou devidamente demonstrado nos autos que a importância de R$ 1.730,00 (Um mil
setecentos e trinta reais), utilizada pelo representado em sua campanha eleitoral, tem origem não comprovada,
conforme o Parecer Técnico Conclusivo da Prestação de Contas das Eleições de 2016 (fls. 46/50) e Sentença
exarada nos autos do CP 299-25.2016.6.22.0024 (fls. 58/60).
Diante da normatização do tema (Resolução n. 23.463/15 do TSE, art. 56) e das provas carreadas aos autos, temse que houve inegável abuso do poder econômico, onde o representado não comprovou a origem do gasto de R$
1.730,00 (Um mil, setecentos e trinta reais).
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De outro modo, não prospera a alegação do representado quanto à insignificância do valor doado. Isto porque o
valor da irregularidade apontada representa aproximadamente 00,4950% do total dos recursos arrecadados na
campanha do candidato, razão pela qual inaplicável no presente caso os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Contudo, apesar do reconhecimento do abuso de poder econômico, os limites da representação não comportam a
declaração de inelegibilidade, que será analisada, à luz do art. 1°, inciso I, alínea “j”, da LC n. 64/90 no momento
do registro de eventual futura candidatura.
Sobre o tema, válida a lição de José Jairo Gomes:
"Conquanto não haja no texto do artigo 30-A sanção de inelegibilidade, foi ela introduzida pela alínea “j”, I, artigo
lº. da LC 64/90 (inserida pela LC no 135/2010). Por essa regra, é I inelegível, por oito anos a contar da data das
eleições, os que tiverem o diploma cassado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, por doação. captação ou gastos ilícitos de recursos em campanha eleitoral. No caso, a
inelegibilidade apresenta-se como efeito externo, reflexo ou secundário da decisão que julga procedente o pedido
formulado na petição inicial. Não é preciso que ela conste expressamente do dispositivo da sentença ou do
acórdão condenatório, pois somente será declarada em futuro e eventual processo de registro de candidatura —
isso porque. Na dicção do § 10 do art. 11 da LE: "as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura" (Direito Eleitoral. ed. 12. Sjo Paulo: Atlas, 2016, p. 844-845,
destaquei).
Efetivamente, por não ser possível a declaração da inelegibilidade nos autos da representação, deve-se proceder
à sua extinção sem resolução do mérito.
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, reconheço a prática do abuso de poder econômico por parte do representado AUGUSTO
BARBOSA. Todavia, EXTINGO a representação sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de
declaração de inelegibilidade do candidato pelo prazo de 08 (oito) anos.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Porto Velho, 11 de julho de 2018.
Juiz ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ
Portarias

PORTARIA N. 006/2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho, Dr. Áureo Virgílio Queiroz, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV, da Constituição Federal Brasileira;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior celeridade aos procedimentos de convocação e requisição de
veículos, motoristas e demais auxiliares da Comissão Especial de Transporte das Eleições Gerais de 2018;
RESOLVE:
DELEGAR ao Presidente da Comissão Especial de Transporte das Eleições Gerais de 2018, designado através
da Portaria nº 004/2018/21ª ZE, a subscrição das requisições de veículos, cartas convocatórias ou intimações
direcionadas aos motoristas e aos auxiliares que atuarão no dia do pleito (1º e 2º turnos), véspera e semana
antecedente.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.
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Publique-se. Comunique-se.
Porto Velho, 07 de Julho de 2018.
ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ
Juiz da 21ª Zona Eleitoral

28ª Zona Eleitoral
Sentenças

PC 2017 - 1.863/2018
Processo n.º 14-49.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.863/2018
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Nova União/RO
Advogado: Marli Rosa de Mendonça – OAB/RO 2.623
SENTENÇA
A direção municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Nova União – RO, na forma do art.
32, § 4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo 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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
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O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 (relativa ao exercício de 2016), juntou instrumento de
procuração e, portanto, houve o ingresso de recurso relativo aos serviços advocatícios prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constitui em recurso estimável.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios foram pagos ou doados.
Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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 a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.
Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, no Município de Nova União
- RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral
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PC 2017 - 1.652/2018
Processo n.º 3-20.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.652/2018
Partido: Partido da República - PR
Município: Nova União/RO
Advogado: Eduardo Custódio Diniz – OAB/RO 3.332
SENTENÇA
A Comissão Provisória municipal do Partido da República - PR, do Município de Nova União – RO, na forma do
art. 32, § 4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo, elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A comissão provisória do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo 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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 (relativa ao exercício de 2016), juntou instrumento de
procuração e contou com serviços de profissional de contabilidade, houve o ingresso de recursos relativos aos
serviços advocatícios e contábeis prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constituem em recursos estimáveis.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se foram doados.
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Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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 a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.
Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido da República - PR, no Município de Nova União - RO,
referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral

PC 2017 - 1.707/2018
Processo n.º 7-57.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.707/2018
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Vale do Paraíso/RO
Advogado: José Antonio Duarte Alvares – OAB/MT 3.432
SENTENÇA
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A direção municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do Município de Vale do Paraíso – RO, na forma do
art. 32, § 4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo 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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 na forma de declaração (relativa ao exercício de
2016), juntou instrumento de procuração e, portanto, houve o ingresso de recurso relativo aos serviços
advocatícios prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constitui em recurso estimável.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios foram pagos ou se foram doados.
Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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.
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Tais situações ficam ainda mais evidentes com a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.
Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no Município de Vale do
Paraíso - RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral

PC 2017 - 1.741/2018
Processo n.º 8-42.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.741/2018
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Mirante da Serra/RO
Advogado: José Antonio Duarte Alvares – OAB/MT 3.432
SENTENÇA
A direção municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do Município de Mirante da Serra – RO, na forma do
art. 32, § 4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório opina-se pela desaprovação das contas.
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Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo 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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 (relativa ao exercício de 2016), juntou instrumento de
procuração e, portanto, houve o ingresso de recurso relativo aos serviços advocatícios prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constitui em recurso estimável.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios e contábeis foram ou doados.
Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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 a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.

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 126

Porto Velho/RO, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 22

Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no Município de Mirante da
Serra - RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral

PC 2017 - 1.651/2018
Processo n.º 2-35.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.651/2018
Partido: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Município: Nova União/RO
Advogado: Eduardo Custódio Diniz – OAB/RO 3.332
SENTENÇA
A Comissão Provisória municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do Município de Nova União – RO, na
forma do art. 32, § 4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de
ausência de movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo, elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A comissão provisória do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo possível a aprovação da presente
declaração.
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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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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 (relativa ao exercício de 2016), juntou instrumento de
procuração e contou com serviços de profissional de contabilidade, houve o ingresso de recurso relativo aos
serviços advocatícios e contábeis prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constituem em recurso estimável.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se foram doados.
Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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 a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.
Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
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Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB, no Município de Nova União RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral

PC 2017 - 1.688/2018
Processo n.º 9-27.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.688/2018
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Nova União/RO
Advogado: José Antonio Duarte Alvares – OAB/MT 3.432
SENTENÇA
A direção municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do Município de Nova União – RO, na forma do art.
32, § 4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo elaborado pela chefia de cartório opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A direção municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo 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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
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Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 (relativa ao exercício de 2016), juntou instrumento de
procuração e, portanto, houve o ingresso de recurso relativo aos serviços advocatícios prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constitui em recurso estimável.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios e contábeis foram ou doados.
Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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 a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.
Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no Município de Nova União RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral
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PC 2017 - 1.747/2018
Processo n.º 12-79.2018.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2017
Protocolo: 1.747/2018
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT
Município: Nova União/RO
Advogado: Eduardo Custódio Diniz – OAB/RO 3.332
SENTENÇA
A direção municipal do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Nova União – RO, na forma do art. 32, §
4.º, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2017.
Recebida a declaração, foi publicado edital listando os dados do partido e responsáveis pela agremiação que
apresentaram a declaração.
Em seguida, a chefia de cartório juntou aos autos informações atinentes a eventuais repasses do Fundo Partidário
e juntou extratos bancários extraídos do SPCA.
Em parecer conclusivo, elaborado pela chefia de cartório, opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer pugnando pela desaprovação das contas
apresentadas.
É o breve relatório.
Decido.
A comissão provisória do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2017.
Em que pese o parecer conclusivo opinar pela desaprovação das contas, reputo 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 (res. TSE 23.464/15), conforme dispositivo:
Art. 28. Omissis
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser [...] (grifei).
O requisito fundamental da declaração é claro: ausência de movimentação de qualquer espécie de recurso, seja
financeiro ou estimável em dinheiro.
Logo, se o partido apresentou Prestação de Contas em 2017 (relativa ao exercício de 2016), juntou instrumento de
procuração e contou com serviços de profissional de contabilidade, houve o ingresso de recurso relativo aos
serviços advocatícios e contábeis prestados.
Se se trata de serviço remunerável, nada mais óbvio e coerente do que apresentar prestação de contas que
explique, sem delongas, de que forma os serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se, ao contrário do
suposto, os serviços foram doados e, portanto, se constituem em recursos estimáveis.
Contudo, o partido se limitou a apresentar declaração de ausência de movimentação, sem especificar como os
serviços advocatícios e contábeis foram pagos ou se foram doados.
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Trata-se de omissão que se choca com o texto expresso da resolução TSE 23.464/15 no artigo 28, § 3º. Nada
obstante, entendo que tal omissão pode ser flexibilizada.
Em que pese o parecer conclusivo e sua estrita observância à norma, 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 que é 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 a análise dos extratos bancários eletrônicos e as informações de
repasse consolidadas pela CCIA, agora aferíveis pelo Portal SPCA e Portal TRE/RO.
Logo, em que pese a impropriedade de apresentar a declaração sem preencher estritamente os requisitos, reputo
tal omissão sanável e diante do conjunto de documentos constantes dos autos, constata-se que não houve a
movimentação de recursos financeiros.
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.
Dito de outro modo, a pura e simples obediência à lei eleitoral não pode conduzir a um sentido absurdo, como
lembra o preceito basilar de hermenêutica. Esse absurdo se perfaz na situação de mesmo com extratos bancários
zerados e declaração de ausência aparelhada com procuração ter-se por não prestadas as contas; ou ainda,
exigir que o partido preste contas completas para mostrar o mesmo que a declaração.
Situações irregulares poderão ser investigadas em sede própria, em caso de eventual ocorrência de falsidades e
abusos. Por ora, a presente impropriedade/omissão pode ser flexibilizada para os fins do presente feito.
Portanto, entendo que o partido cometeu impropriedade ao apresentar a declaração de ausência, no entanto, sob
a compreensão deste juízo, trata-se de erro formal incapaz de macular gravemente as contas prestadas.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, inciso VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tenho por prestadas e APROVO as contas do Partido dos Trabalhadores - PT, no Município de Nova União - RO,
referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando seu arquivamento.
Cumpra-se e após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 09 de julho de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral

34ª Zona Eleitoral
Despachos

DESPACHO
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Advogada: Sangela Rocha Amorim Guerra. OAB/RO 9157
Interessado: Partido Republicano Brasileiro – PRB
Município: Campo Novo de Rondônia/RO
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DESPACHO:
A Comissão Provisória do Partido Republicano Brasileiro - PRB de Campo Novo de Rondônia/RO prestou contas
anual relativa ao exercício financeiro de 2017 por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
financeiros e estimáveis em dinheiro (fl. 02), porém a declaração apresentada se refere ao exercício de 2016,
conforme documentos acostados aos autos.
Também consta dos autos que a prestação de contas do partido referente ao ano 2016 foram julgadas em
processo anterior, já havendo trânsito em julgado.
Assim sendo, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil, notifique-se o partido interessado para
apresentar a prestação de contas referente ao exercício 2017 em 72h (setenta e duas horas), sob pena de
extinção do feito sem resolução do mérito.
Cumprida a providência ora determinada, se apresentadas as contas na forma de Declaração de Ausência de
Recursos Financeiros, cumpra-se o despacho de fl. 05. Caso apresentadas na forma do art. 29 da Resolução TSE
n.º 23.546/2017, venham os autos conclusos.
Buritis/RO, 10 de julho de 2018.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral em substituição

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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