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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
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Atas das Sessões Plenárias
Ata da Sessão Ordinária Nº 46/2020 - PRES/GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Ilisir Bueno Rodrigues, Marcelo Stival, Francisco Borges Ferreira Neto e
Noel Nunes de Andrade. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretária, Áurea Cristina
Saldanha Oliveira. Às dezesseis horas e três minutos foi aberta a sessão.
Declarando aberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que a Corte se reúne, em sessão administrativa,
para dar posse ao Advogado Noel Nunes de Andrade, no cargo de Juiz Substituto, vaga destinada aos juristas.
Disse que o Advogado foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil e nomeado por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em continuidade, solicitou a leitura do termo de compromisso
pelo empossando, que assim procedeu prestando o compromisso legal de preservar e defender a Constituição
Federal e as Leis da República.
O Senhor Presidente declarou empossado o Advogado Noel Nunes de Andrade, como Juiz suplente do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia, e disse se sentir honrado e convicto de que o compromisso prestado condiz com
tudo aquilo que o empossado sempre pregou e preservou na sua vida profissional. Informou que assinou o termo
de posse e que o documento será remetido ao endereço do Juiz Noel Nunes de Andrade.
Em seguida, concedeu a palavra ao Advogado Fernando Maia, Tesoureiro da Seccional da Ordem dos
Advogados, representando o Presidente da OAB, Elton Assis, agradecendo-lhe a participação nesta sessão, por
videoconferência.
O Advogado Fernando Maia cumprimentou o Presidente do Tribunal, em nome da OAB-RO, externando
saudações e respeito em nome do Presidente Elton, tendo informado que este não pode comparecer em razão de
outro compromisso, uma videoconferência com a presidência da Ordem. Mencionou que o Presidente Elton
sentiu-se muito engrandecido e envaidecido com o convite e o designou para representá-lo nesta sessão.
Externou cumprimentos aos demais integrantes da Corte Eleitoral e saudando o empossado, manifestou-se: “De
forma muito especial e com orgulho cumprimento o homenageado empossado. Recordo-me, Senhor Presidente,
de um momento em que o Dr. Noel Nunes de Andrade me disse que pretendia se candidatar para compor a lista
tríplice do TRE, momento que lhe falei que ele além de preencher todos os requisitos, tinha uma grande história
na OAB, uma pessoa totalmente qualificada para representar a advocacia no TRE. Dr. Noel, tenho a enorme
honra de estar representando o Dr. Elton, Presidente da OAB, para apresentar e homenagear Vossa Excelência
nesta cerimônia de posse. São inúmeras as qualidades de Vossa Excelência, magno advogado, bom pai,
exemplar chefe de família, excelente profissional, conduta ilibada e irretocável, ocupou vários cargos na OAB, foi
membro de comissão, presidente de subseção, conselheiro estadual, membro de comissão nacional e outros
cargos ocupados na Ordem. Grande companheiro, grande amigo e dedicado efetivamente àadvocacia. Dr. Noel
sei que Vossa Excelência irá compor com galhardia e com brilhantismo essa Corte Eleitoral. Não tenho mais
atuado nesse ramo do direito, mas já o fiz há bastante tempo e posso dizer da história deste Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia, um tribunal eficiente, um tribunal que realmente distribui justiça com celeridade e Vossa
Excelência com sua capacidade, com seu conhecimento jurídico eleitoral, com sua honradez, certamente irá
continuar representando com brilhantismo o papel que a OAB sempre desempenhou nesta Corte. Receba, então,
nossos cumprimentos”.
Agradecendo ao Dr. Fernando, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos membros da Corte para as
homenagens de acolhimento ao novo juiz, iniciando pelo Corregedor, Desembargador Alexandre Miguel.
O Senhor Corregedor cumprimentou os pares na Corte, o Dr. Fernando Maia e o Juiz Noel Nunes, ora
empossado, desejando a este sucesso na nova empreitada. Enalteceu a qualidade do empossado de exímio
advogado, haja vista ter acompanhado um pouco a trajetória deste. Disse que conhecera o empossado ainda nos
idos da década de noventa, quando “acredita” que o empossado ainda estava no fim do curso na faculdade, mas
já naquela época mostrava brilhantismo de atuação na área do comércio, tanto que posteriormente acabou sendo
alçado à presidência da Associação Comercial de Pimenta Bueno. Recordou, ainda, da autuação combativa,
elegante e muito perspicaz do empossado nas questões jurídicas em que atua. Por fim, manifestou votos de um
profícuo trabalho também no Tribunal Regional Eleitoral, dizendo “que essa experiência possa despertar em
Vossa Excelência um pouquinho da magistratura, o sentimento do que é ser um magistrado. Tenho certeza de
que Vossa Excelência vai ter um grande aprendizado, porque se aos magistrados é dado no início da carreira
começar como advogado, Vossa Excelência já está no auge da advocacia e vai ter toda possibilidade, e lhe digo
com toda franqueza, o privilégio de atuar como magistrado nesta Corte Eleitoral e tenho certeza de que vai
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desempenhar com muita tranquilidade esse árduo trabalho, ainda que na condição de suplente. Mas veja, Vossa
Excelência, que a ironia do destino às vezes nos favorece e já lhe impõe, mesmo na condição de suplente, a
atuação na Corte por um período até que seja conhecido os membros efetivos. Nessa perspectiva, renovo as
boas-vindas a este Tribunal, tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer um grande trabalho, pelo conhecimento
jurídico que possui, pela sua formação humanística e que vai engrandecer ainda mais a carreira da advocacia.
Desejo, portanto, boas-vindas e que desenvolva um trabalho de excelentíssima condição, relembrando novamente
de que o papel que desempenha os Tribunais Regionais éda mais alta importância, notadamente nesse momento
em que se aproximam as eleições e o debate de temas relevantes que impactam diretamente a sociedade com
relação à necessidade da escolha certa dos seus próximos governantes. Vossa Excelência terá a oportunidade de
acompanhar essas eleições, de atuar no Tribunal com os processos que geralmente vêm em grau de recurso e vai
poder, por isso, construir uma jurisprudência de forma a melhorar sempre a condição político-partidária do nosso
Estado”.
O Juiz Ilisir Bueno Rodrigues cumprimentou os presentes e os familiares do empossado, que acompanhavam a
sessão virtual, ao tempo em que desejou a este felicidades e sucesso neste Tribunal. Lembrou que já está no final
do seu mandato, confiando que o empossado possa ter o mesmo sentimento de felicidade que tem e tivera
durante sua atuação nesta Corte, sobretudo de atuar com grandes juízes e grandes juristas e poder fazer uma
verdadeira justiça. Ressaltou que a Corte tem atuado como muita firmeza na igualdade das eleições, na sanidade
das eleições, a fim de que não vençam os mal-intencionados. Finalizou, dizendo que o Tribunal está muito
vigilante nessas próximas eleições, em virtude do momento especial que estamos vivendo, que irá exigir muito
deste Tribunal.
Em seguida, o Juiz Marcelo Stival igualmente cumprimentou a todos os presentes, especialmente o Juiz Noel
Nunes de Andrade, dizendo que suas palavras de boas-vindas seriam breves, o que não refletiria logicamente
uma falta de apreço, mas, ao contrário, uma alegria muito grande de tê-lo nesta Corte. Salientou o fato de que a
Corte passa a contar com um membro jurista oriundo do interior do Estado, qualidade que é ínsita à cadeira de
jurista, porque geralmente os membros magistrados são da capital. Disse, ainda, que o membro do interior, nesse
caso, reflete uma condição social que nós vivemos, de uma sociedade plural, composta por indivíduos que se
assemelham na essência, mas se diferenciam entre si por sua individualidade e tal fato se reflete na composição
deste colegiado. O Tribunal Eleitoral com essa nova composição, com uma pessoa advinda do interior, carrega
consigo a essência desse pluralismo político. Pluralismo que se constitui em fundamento da República Federativa
do Brasil, conforme consta da Constituição Federal. Finalizou, dizendo “sua presença Dr. Noel em meu sentir se
trata de um instrumento de oxigenação desta Corte, com novas ideias, novas experiências vindas do interior e da
advocacia.”
O Juiz Francisco Borges Ferreira Neto saudou a todos, com especial ênfase ao empossado, sobretudo pelo fato
de este falar da cidade de Pimenta Bueno, dizendo tratar-se da “nossa Pimenta Bueno”, relembrando que fora
agraciado com o título de cidadão pimentense, quando da sua passagem como magistrado nos anos de 1995 a
1998. Rememorou situações à época como magistrado e que fora ladeado pelo magistrado Ilisir Bueno, também
atuante na cidade de Pimenta Bueno, naquele período. Ratificou as palavras proferidas pelo Dr. Marcelo quanto à
importância da oxigenação promovida por novas ideias, experiências e conhecimentos trazidos por um membro do
interior, o que engrandecerá a atuação da Corte, e encerrou desejando ao Dr. Noel boas-vindas e sucesso nesta
Corte, ressaltando que, apesar da distância, tem acompanhado o exitoso trabalho que o empossado tem
desempenhando na região de Pimenta Bueno.
O Senhor Procurador Regional Eleitoral desejou sinceras boas-vindas ao empossado e, na mesma esteira do que
foi dito pelos demais membros da Corte, votos de muito sucesso e que a passagem do jurista pelo Tribunal seja
uma experiência singular, no aspecto profissional e na vida pessoal.
Retomando a palavra, o Senhor Presidente reiterou os cumprimentos ao representante da Ordem dos Advogados,
aos membros da Corte, ao empossado, familiares e convidados e enalteceu o currículo do Dr. Noel, pontuando
que o novo membro possui quatro títulos absolutamente importantes: pós-graduação em direito civil, pósgraduação em processo civil e pós-graduação em direito cooperativo, além de ter formação em contabilidade que
é extremamente útil na análise dos processos de prestação de contas. Relembrou o Desembargador Dimas da
Fonseca, que já foi presidente deste Tribunal e é um referencial no Tribunal de Justiça de Rondônia, dizendo que
para ele quando começamos a contar estória é porque estamos ficando velho. E citando o Desembargador
Dimas, o Presidente recordou dois fatos que, segundo este, o coloca no caminho de ficar velho, assim se
manifestou: “Primeiro, há exatamente trinta anos, no mês de março eu e o Desembargador Alexandre tomávamos
posse como magistrados e duas semanas antes da posse fui indicado pelo Tribunal de Justiça para ser membro
desta Corte Eleitoral, como representante da advocacia. Em virtude da posse eu e o Des. Alexandre Miguel
tivemos que esperar trinta anos para retornar a esta Corte. Nesse período eu conhecia uma pessoa ímpar e
importante na minha vida, que foi Ministro Néri da Silveira, e eu como juiz substituto perguntei ao ministro em uma
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visita a Porto Velho: “Ministro o que precisa para ser um bom juiz? Respondendo, disse-me para ser juiz precisa
ter uma formação humanista, para ser juiz precisa sobretudo gostar de gente e se entender de lei um pouquinho
ajuda muito”. E gostar de gente na jurisdição eleitoral é fazer valer a vontade livre do eleitor, que elege a melhor
opção para resolver os problemas sociais, porque fora da política nós não temos salvação.É garantir que aquele
que ganha leva, que aquele que ganha reconheça a validade do pleito e aquele que perde reconheça o ganhador,
esse éo mote da justiça eleitoral”. Pontuou, ainda, a relevância da diversidade deste plenário, onde tem-se a
oportunidade de conviver com membros da advocacia, colegas do primeiro grau da justiça estadual, colegas da
magistratura federal do primeiro grau, colegas do Tribunal, advogados do interior, advogados da capital,
verdadeira mescla do que significa a sociedade operadora do direito em Rondônia, como se fossemos um Tribunal
do Júri com uma diversidade grande de pessoas e visões a respeito do direito. Citando a passagem bíblica que “a
casa do pai tem várias moradas”, disse que o Tribunal Regional Eleitoral tem muitas moradias, muitas visões.
Parabenizou o empossado, asseverando ter certeza absoluta que este irá encontrar nesta Casa um ambiente
adequado para trabalhar, para expor sua visão do direito eleitoral e enriquecer, como dissera o Desembargador
Alexandre, todos os nossos julgamentos. Finalizou, dizendo que o empossando indicou em seu currículo cinco
pessoas como referência, três delas juízes e um membro do ministério público, e que poucas pessoas podem
fazê-lo assim, apenas aquelas que tem passado limpo, honradez e quem tem amor pela democracia, pela
sociedade e pela convivência harmônica podem fazer isso.
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao empossado que assim se pronunciou: “Antes de tudo peço a Deus
sabedoria e discernimento para ministrar a justiça!!!! Satisfeito e feliz tomo posse na função de Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia. E qualquer fala aqui desenvolvida deve ser precedida pelo mais nobre dos
sentimentos: a gratidão, em virtude disso peço vênia, aos amigos e aos meus familiares, para agradecer à
Advocacia de Rondônia, aos membros do Tribunal de Justiça de Rondônia e ao Presidente da República pela
confiança e consequente indicação para o cargo do qual tomo posse. Muitíssimo obrigado!!!! Quero neste
momento fazer as saudações: É com respeito e admiração que cumprimento os membros desta Corte Eleitoral, na
pessoa de seu Presidente, Desembargador Marcos Alaor Diniz Granjeia, aos demais membros, Desembargador
Alexandre Miguel; Juiz Ilisir Bueno Rodrigues; Juiz Marcelo Stival e Juiz Francisco Borges Ferreira, sinto-me
lisonjeado em dividir esse plenário com os Senhores. Cumprimento também o Procurador Regional Eleitoral, Dr.
Luiz Gustavo Mantovani. Cumprimento ainda, as autoridades aqui presentes, e os que estão nos assistindo, bem
como os colegas advogadas e advogados. Senhoras e senhores, preciso abrir um espaço para reverenciar as
pessoas que dedicaram parte de suas vidas para possibilitar a vivência deste momento: minha família, agradeçolhes pelo apoio incondicional. Os servidores desta Casa, na pessoa da Áurea manifesto minha admiração por
todos os servidores deste Tribunal, sobretudo aos lotados nas Zonas Eleitorais, pois sem o trabalho desses
nossa democracia não passaria de um sonho. Preciso registrar, igualmente, a importância da minha companheira
de vida Milena, com quem compartilho nosso bem mais precioso, nossa filha Ravenna Helena, bem como faço a
mesma reverência as minhas filhas: Patrícia; Karina; Eloáh e Mariah. Sigo, Cumprimentando os meus amigos, o
Juiz de Direito Dr. Élson Bastos, colega egresso da mesma turma de faculdade e primeiro sócio na Banca de
Advogados Andrade &Bastos, com quem muito aprendi e continuo aprendendo, cumprimento também sua esposa
Dra. Fabrine Bastos, o amigo e sócio Dr. Éder Bastos, com quem tenho dividido muitas conquistas, mas também
aprendido com algumas derrotas, aqui abro um parêntese, eu particularmente não sou crente de profecias, mas
me rendo, Ora! Numa manhã de certo dia, chegou o Dr. Éder a minha sala e compartilhou comigo um sonho, que
sonho? Segundo ele me via exercendo a nobre judicatura eleitoral, foi aí que me convenceu a se inscrever na lista
sêxtupla, verdadeiro sonho que agora se torna realidade, findo esse parêntese continuo cumprimentando a sua
esposa Dra. Sidilane Bastos, cumprimento também meus amigos Eugênio Odilon Ribeiro, José Severino,
carinhosamente chamado de Zezinho meu Venerável, Dr. Wilson Gama, Juiz Eleitoral, Valteir Vice-Prefeito e Dr.
Cezar Felberg, Presidente da Subseção da OAB de Pimenta Bueno, cumprimento os colegas de banca: Dra
Priscila Borges; Dra. Geisiele; Dra Ana Paula e Dr. Victor e ainda cumprimento as pessoas que nos dão suporte
a minha secretária Nátalia, Danil, Danilo e Jázia. Por fim cumprimento o Dr. Elton Assis, presidente da Seccional
da OAB/RO, na pessoa de quem eu cumprimento todos os advogados. Hoje aumentou minha responsabilidade
de guardiã da democracia! E o que seria Democracia? Simpatizo-me, substancialmente, a sabedoria, mesclada
de simplicidade, da resposta do escritor americano Brooks White, ao Conselho de Guerra dos Escritores, nos dias
mais tenebrosos da Segunda Guerra Mundial: Certamente, o Conselho sabe o que éa democracia. É a fila que se
forma sem confusão. É o “não” em não empurre. É o furo do saco de cereja que vaza lentamente; é um amassado
na cartola. Democracia é a suspeita recorrente de que mais da metade das pessoas está certa mais que a metade
do tempo. É a sensação de privacidade na cabine eleitoral, a sensação de comunhão nas bibliotecas, a sensação
de vitalidade em toda parte. Democracia éa carta ao editor. Democracia éo placar na nona entrada. É uma ideia
que ainda não foi desmentida, uma canção cuja letra não desandou. É a mostarda no cachorro-quente e o creme
no café racionado. Democracia é um pedido do Conselho de Guerra no meio da manhã, no meio de uma guerra,
querendo saber o que é democracia. Democracia que não se resume a cédulas e votos, por mais importantes que
sejam, como defendia Jonh Rawls. Por sua vez, Jonh Stuart conceituava-a como a arte de governar pela
discussão; enquanto Amartya Sen, indiano nobel de economia, anteviu-a como meio de superação das injustiças
sociais, destacando que nenhuma fome coletiva sucedeu em país democrático. Ciente que sou da importância
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histórica da Democracia para a melhoria da condição de vida de nosso povo, integrar esta Corte Eleitoral, um dos
seus guardiões, significa muito para mim (cidadão e advogado), pois é aqui que a Democracia também se
consolida e se aprimora, sob a forma de eleições limpas e democráticas, que deságuam num fim nobre e
pulsante: a soberania popular. Portanto, aproveito o tempo (ah, o tempo!), o bem mais precioso da
pósmodernidade, para reiterar, perante esta Corte, em cenário que aponta crise do regime democrático em todo
mundo, o compromisso de atuar como seu garante. Finalizo, reafirmando meu compromisso de defesa da
Democracia como integrante desta Corte Eleitoral. Para isso agirei como o passarinho que, no incêndio da
floresta, pega um pouco de água pelo bico e joga nas chamas, na tentativa de apagar o fogo. Sim! Cumprirei
minha parte na preservação da nossa democracia, contribuindo para o advento de uma nova era: a era da
tolerância mútua, da cooperação entre os povos e do fortalecimento das instituições. Assim, serei aquele
passarinho que guarda a Democracia para que, frondosa, conceda como fruto a igualdade de oportunidade para
todos os cidadãos, inclusive no processo eleitoral. Agradeço a cada um, especialmente aos servidores do TRE,
que se desdobram, acumulando missões, inclusive a de proporcionar ao cidadão um sistema eleitoral paradigma
para países mais desenvolvidos e para as democracias mais maduras”.
Retomando a palavra, o Senhor Presidente agradeceu as manifestações dos membros da Corte, do Procurador
Regional Eleitoral, do Advogado Fernando Maia, especialmente do Dr. Élcio, do Juiz Eleitoral Wilson Gama,
autoridades do executivo municipal e familiares do Dr. Noel que prestigiaram a sessão de posse virtual,
declarando encerrada a sessão de posse.
O Senhor Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Após, iniciando a sessão judicial, apregoou os
processos constantes da pauta de julgamento.
JULGAMENTOS

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: Márcio Melo Nogueira –OAB/RO n. 2827 - Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Sustentação oral: Advogado Márcio Melo Nogueira
Decisão: Preliminar de nulidade rejeitada, nos termos do voto do relator, à unanimidade. No mérito, recurso
provido, nos termos do voto do relator, à unanimidade, com determinação de encaminhamento de peças ao
Ministério Público Eleitoral.

Representação n. 0601865-61.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto
Resumo: Conduta Vedada a Agente Público
Representante: Ministério Público Eleitoral
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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
Sustentação oral: Advogada Cristiane Silva Pavin pelo representado Márcio Gomes de Miranda
Decisão: Preliminar de invalidade de denúncia anônima rejeitada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Preliminar de nulidade da interceptação telefônica rejeitada, por maioria, vencido o Juiz Noel Nunes de Andrade.
Preliminar de invalidade da prova emprestada rejeitada, nos termos do voto do relator, à unanimidade. No mérito,
representação julgada parcialmente procedente em relação aos representados Márcio Gomes Miranda, Rodrigo
Batista Balcazar e Francisco Valente Correia e, improcedente, em relação a Rafael Garcia de Carvalho, nos
termos do voto do relator, à unanimidade.

Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezoito horas e cinquenta
minutos. E, para constar, eu, Áurea Cristina Saldanha Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 2 de julho de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 10/07/2020, às 17:24,
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 0557602 e o código CRC
F50C71F9.
Ata da Sessão Ordinária Nº 47/2020 - PRES/GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Ilisir Bueno Rodrigues, Marcelo Stival, Francisco Borges Ferreira Neto e
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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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Noel Nunes de Andrade. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretária, Áurea Cristina
Saldanha Oliveira. Às dezesseis horas e quatro minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Processo Administrativo n. 0600093-92.2020.6.22.0000
Origem: Sigiloso
Relator: Desembargador Alexandre Miguel
Resumo: Sigiloso
Interessado: Sigiloso
Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros –OAB/RO n. 8173
Decisão: Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, negado provimento, nos termos do voto do relator, à
unanimidade. Indeferido pedido de sustentação oral requerido pelo advogado Francisco Ramon Pereira Barros.

Recurso Criminal n. 0600017-68.2020.6.22.0000
Origem: Pimenta Bueno -RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Revisor: Juiz Marcelo Stival
Resumo: Falsidade Ideológica
Recorrente: Alex Ferreira Costa
Advogado: Thiago de Paula Bini –OAB/RO n. 9867
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Alex Ferreira Costa
Advogado: Thiago de Paula Bini –OAB/RO n. 9867
Sustentação oral: Thiago de Paula Bini
Decisão: Preliminares de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa rejeitadas, nos termos do voto do
relator, à unanimidade. No mérito, provido parcialmente o recurso de Alex Ferreira Costa e provido o recurso do
Ministério Público, nos termos do voto do relator, à unanimidade.

Prestação de Contas n. 0600099-36.2019.6.22.0000 Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Requerente: Partido Social Democrático

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: Welington Franco Pereira –OAB/RO n. 10637
Requerente: Expedito Goncalves Ferreira Netto
Advogado: Welington Franco Pereira –OAB/RO n. 10637
Requerente: Fernanda Ferreira
Advogado: Welington Franco Pereira –OAB/RO n. 10637
Decisão: Retirado de pauta por indicação do relator.

Processo SEI n.0003601-24.2015.6.22.8002
Origem: Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Renovação de requisição
Interessado: 20ª Zona Eleitoral
Decisão: Deferida a renovação de requisição da servidora Marileia Teixeira de Assunção, pelo período de
4/7/2020 a 3/7/2021 para continuidade dos serviços prestados à20ª Zona Eleitoral de Porto Velho e, também, pela
convalidação dos atos praticados pela servidora até a presente data, nos termos do voto do relator, à
unanimidade.

Processo SEI n. 0001350-73.2015.6.22.8021
Origem: Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Renovação de requisição
Interessado: 21ª Zona Eleitoral
Decisão: Deferida a renovação de requisição do servidor Luciano Noberto Rocha do Carmo, pelo prazo de um
ano, pelo período de 4/7/2020 a 3/7/2021, para continuidade dos serviços prestados junto à21ª Zona Eleitoral de
Porto Velho e, também, pela convalidação dos atos praticados pelo servidor até a presente data, nos termos do
voto do relator, à unanimidade.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezessete horas e trinta e
sete minutos. E, para constar, eu, Áurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão, lavrei a presente ata, que vai assinada
pelo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 7 de julho de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 10/07/2020, às 17:24,
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 0557603 e o código CRC
340C2CE2.
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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
Decisões judiciais

Processo 0600148-43.2020.6.22.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PROCESSO Nº 0600148-43.2020.6.22.0000 - THEOBROMA - RONDÔNIA
[Prestação de Contas - de Partido Político]
RELATOR: NOEL NUNES DE ANDRADE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA - RO3187
DECISÃO

Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES, Diretório do Município de
Theobroma/RO, referente ao Exercício Financeiro de 2019 –Id 2999237 e anexos.
Depreende-se do art. 28, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019 que a competência para processar e julgar as
contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal édo juízo eleitoral de primeiro grau.
Assim, encaminhem-se os autos à Zona Eleitoral Competente para processar e julgar o feito.
Intimem-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2020.
Assinado de forma digital por:
Juiz NOEL NUNES DE ANDRADE
Relator
Processo 0600143-21.2020.6.22.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - PROCESSO Nº 0600143-21.2020.6.22.0000 - PORTO VELHO RONDÔNIA
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE MIGUEL
IMPETRANTE: NOEMIA OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO DA IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA - RO307-B, JOSE ALVES PEREIRA
FILHO - RO64
IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
DECISÃO

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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NOEMIA OLIVEIRA SANTOS impetrou Mandado de Segurança em face de decisão proferida pelo Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), exarada nos autos de Processo Administrativo n. 000260192.2015.6.22.8000 (id. 2987737).
A referida decisão determinou o ressarcimento das parcelas relativas ao percentual de 84,32% (oitenta e quatro
inteiros e trinta e dois centésimos por cento) pagas àservidora no período de janeiro de 2015 a novembro de
2018.
Liminarmente, a impetrante requereu a suspensão dos efeitos da decisão exarada pelo Presidente do TRE/RO e
no mérito, que fosse ratificada a liminar concedida e tornada nula a decisão que determinou o desconto nos
proventos da servidora.
Na decisão constante no id. 2994137, indeferi o pedido de liminar por não haver indícios de fumus boni iuris e por
não haver verossimilhança entre os elementos trazidos pela impetrante e os que fundamentam a decisão
apontada como irregular.
Ato contínuo, a impetrante requereu desistência da ação e homologação do pedido de desistência, com
fundamento no art. 485, VIII e §5, do CPC (id. 3011987).
Éo relatório.
Decido o pedido.
A desistência da ação pode ser requerida e homologada até a prolação da sentença, conforme determina o art.
485, VIII e §5, do CPC, in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;
(...)
§5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
De acordo com o art. 33, VII, do Regimento Interno deste Tribunal compete ao relator, em caso de desistência,
homologá-la e extinguir o procedimento.
O requerimento foi juntado aos autos antes do julgamento do mérito da ação, devendo, portanto, ser homologada
a desistência e extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII e §5º, do CPC e no art. 33,
VII, do Regimento Interno deste Tribunal.
Ante o exposto, HOMOLOGO O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Intime-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2020.
Assinado de forma digital por:
Desembargador ALEXANDRE MIGUEL - Relator
Processo 0600099-36.2019.6.22.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
DESPACHO
Referência: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600099-36.2019.6.22.0000
Procedência: Porto Velho - RONDÔNIA
Relator: FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Polo ativo: REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO,
FERNANDA FERREIRA
Advogado(s): Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO0010637A Advogado do(a)
REQUERENTE: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO0010637A Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON
FRANCO PEREIRA - RO0010637A
Polo passivo:
Advogado(s):
Visto.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Social Democrático - PSD, diretório regional, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Em petição constante no id. 2838587, o prestador de contas postulou a retirada do processo de pauta, com
fundamento no art. 36, §7º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, ou, subsidiariamente, o uso da tribuna para
sustentação oral.
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Por entender cabível apenas a apresentação de alegações finais, determinei, em despacho proferido no id.
2850687, a intimação do partido e da Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos dos arts. 40, incisos I e II e 65,
§1º, ambos da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Ato contínuo, o prestador de contas juntou nova petição, requerendo, preliminarmente, esclarecimentos i) a
respeito do pedido de abertura de prazo, na forma do art. 36, §7º, da Resolução TSE n. 23.604/2019; e ii)
aplicabilidade do art. 37, §11, da Lei n. 9.096/95. No mais, após rebater os tópicos do parecer conclusivo emitido
pela CCIA, pugnou pela aprovação das contas, com ou sem ressalvas (id. 2878537).
Por seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu nova vista dos autos após a análise da petição do
partido (id. 2970487).
Pois bem, em breve análise do histórico processual dos autos, verifica-se que o partido político teve diversas
oportunidades para apresentar justificativas e documentos complementares capazes de afastar as inconsistências
apontadas pela unidade técnica.
Com efeito, após a apresentação das peças mínimas necessárias para início da prestação de contas e adotados
os procedimentos determinados pelo relator originário no despacho de id. 1377487, os autos foram encaminhados
para a unidade técnica deste Tribunal que, em Relatório de Exame Preliminar, emitido em dezembro de 2019 –
portanto, sob o rito da Resolução TSE n. 23.546/17 –, notificou o partido para, no prazo de 20 (vinte) dias,
esclarecer diversas falhas (id. 2389787).
Em seguida, após a apresentação das justificativas e documentos pela agremiação (ids. 2477137 e seguintes),
sobreveio um segundo Relatório Preliminar, emitido em fevereiro de 2020 –atraindo, em tese, as disposições
processuais da Resolução TSE n. 23.604/2019 –, sendo o partido notificação do partido para, no prazo de 20
(vinte) dias, esclarecer as novas impropriedades (id. 2566787).
Posteriormente, ao invés de os autos seguirem para o Ministério Público Eleitoral para a indicação de outras
irregularidades eventualmente não identificadas pela unidade técnica, conforme dispõe o art. 36, §6º, da
Resolução TSE n. 23.604/19, abrindo-se, em seguida, o prazo de 30 (trinta) dias para o partido apresentar defesa
e requerer a produção de provas (art. 36, §7º), houve o encaminhamento do feito à unidade técnica, que emitiu
parecer conclusivo (id. 2676887), com ulterior remessa à Procuradoria Regional Eleitoral para apresentação de
parecer (id. 2683087).
Dessa forma, observa-se que a prestação de contas em análise seguiu a sistemática prevista nos arts. 36 e 37 da
Resolução TSE n. 23.546/2017, e não o rito estabelecido na Resolução TSE n. 23.604/19.
Ocorre que a Resolução TSE n. 23.604/2019 outorga discricionariedade ao relator para adequar o rito da
prestação de contas ainda não julgada e põe a salvo os atos já realizados, senão vejamos:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas que ainda não tenham sido julgados.
§2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §1º deve observar a forma
determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
[g.n.]
Veja-se, portanto, que a prestação de contas em apreço seguiu a forma determinada pelo relator originário,
conforme o despacho de id. 1377487, e manteve o seu curso mesmo após a publicação da Resolução TSE n.
23.604/2019, no entanto, não se vislumbra prejuízo ao partido, na medida em que restou preservado o direito ao
contraditório e ampla defesa quando da notificação dos relatórios preliminares, de sorte que não se justifica a
concessão do prazo contido no art. 37, §7º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Por fim, quanto ao art. 37, §11, da Lei n. 9.096/95[1], é preciso enfatizar que a sua aplicação incide na fase de
diligências –já encerrada no presente caso –, tanto que a Resolução TSE n. 23.604/2019, em seu art. 36, que
versa sobre o exame da regularidade das contas pela unidade técnica, inseriu dispositivo idêntico à redação do
art. 37, §11, da Lei n. 9.096/95:
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do art. 29, §§1º e 2º, as
contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua regularidade, que compreende:
(...)
§10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça
Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que
julgar a prestação de contas (art. 37, §11, da Lei nº 9.096/95).
Assim, pela interpretação sistemática, é intuitiva a conclusão de que a disposição do §10 do art. 36 da Resolução
TSE n. 23.604/2019 alcança apenas a fase de diligências.
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Demais disso, não se pode olvidar que o processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional (Lei n.
9.096/95, art. 37, §6º), de modo que o ato processual deve ser praticado no momento próprio, sob pena de ocorrer
a preclusão. Por esse motivo, a Resolução TSE n. 23.604/2019 não admite a juntada de documentos pelos
interessados após a emissão do parecer conclusivo, salvo documento novo:
Art. 40. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado, nesta ordem:
(...)
Parágrafo único. Não será admitida a juntada de documento pelos requerentes após a emissão do parecer
conclusivo da unidade técnica dos tribunais ou do responsável pelo exame nos Cartórios Eleitorais, ressalvado o
documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, hipótese em que o prazo prescricional será
interrompido.
Entendimento diverso, como pretende a agremiação, implica na eterna instrução da prestação de contas e
verdadeiro tumulto processual, inviabilizando a célere tramitação e julgamento do feito.
Por tais razões, face a condução do processo conforme a determinação do relator originário, bem como a
ausência de prejuízo ao prestador de contas, indefiro o pedido de abertura de prazo requerido nos ids. 2838587 e
2878537.
Intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do art. 40, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Após, conclusos.
Publique-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2020.
Assinado de forma digital por:
FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO - Relator

[1] Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
§11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça
Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que
julgar a prestação de contas.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
28ª Zona Eleitoral
Editais

23/2020 - PC 2019 - PSDB NU - Apresentação - 3 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-36.2020.6.22.0013 /
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - COMISSAO PROVISORIA
PRESIDENTE: ENI PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA: EDELIANE DE OLIVEIRA DIAS COUMAN
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ADVOGADO DO REQUERENTE: 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
EDITAL 23/2020
O Excelentíssimo Juiz da 28ª Zona Eleitoral, GLAUCO ANTÔNIO ALVES, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a lei,
DETERMINA que seja dada ciência aos interessados, da apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira no exercício de 2019 pelo (s) partido (s) abaixo listado (s), facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a formulação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, em conformidade com o disposto no inciso I, art. 45
da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz
Eleitoral que fosse expedido o presente edital e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e
passado neste município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, aos 13 de julho de 2020. Eu, ___, Vanusa
Souza da Cunha Rizzo, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral,, conferi e subscrevo por determinação judicial.
VANUSA SOUZA DA CUNHA RIZZO
Chefe de Cartório
PARTIDO QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2019
MUNICÍPIO/ PARTIDO/ PRESIDENTE/ TESOUREIRO
NOVA UNIÃO-RO
/ PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/ ENI PEREIRA DA SILVA/
EDELIANE DE OLIVEIRA DIAS COUMAN
Sentenças

PJe FP - PC do B NU - Procedência - Reversão Cancelamento
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600032-95.2020.6.22.0013 / 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO
OESTE RO
REQUERENTE: JAERCY DA SILVA PEREIRA
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO/RO
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de cancelamento da filiação ao Partido Democrático Trabalhista -PDT, órgão de Nova
União/RO e de reversão do cancelamento de filiação ao Partido Comunista do Brasil - PC do B, no mesmo
município, para que o requerente identificado em epígrafe volte a figurar com filiação regular junto ao PC do B.
Juntou-se aos autos requerimento em que o autor sustenta que jamais se filiou ao PDT e pretende ver sua filiação
mantida junto ao PC do B em Nova União/RO.
O presidente do PDT em Nova União/RO confirma que houve equívoco na filiação do requerente ao PDT, sem
juntar documentos (ID 2201564).
Ao final, o requerente aponta sua vontade manifesta de permanecer filiado ao PC do B.
É o breve relato.
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Decido.
Pelo exposto nos autos, a situação reclama julgamento de plano. Com rigor, o presidente do PDT nada opôs ao
pedido do requerente.
Nesses termos, considerando o princípio da liberdade de filiação deve prevalecer o direito potestativo do
requerente de permanecer filiado ao PC do B no município de Nova União/RO.
Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido do requerente, determino o cancelamento da
filiação ao Partido Democrático Trabalhista - PDT e a reversão do cancelamento da filiação ao Partido Comunista
do Brasil - PC do B em Nova União/RO, a fim de que permaneça regularmente filiado a este último.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as providências necessárias, arquive-se com as cautelas de praxe.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2020.
GLAUCO ANTÔNIO ALVES
Juiz Eleitoral – 28ªZE
Despachos

PC 2019 - PTB MS - INICIAL
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-65.2020.6.22.0013
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019
PRESIDENTE: JORGE LUIZ SANDES SIQUEIRA
TESOUREIRO: CLEVISAN GARCIA MAIA
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICÍPIO: MIRANTE DA SERRA/RO
Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON JOSE LAMBURGINI - OAB/RO 9903
DESPACHO
Registre-se e autue-se e, em sendo necessário, retifique-se a autuação para incluir os responsáveis (art. 31, inciso
I).
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.
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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, 10 de julho de 2020.
GLAUCO ANTÔNIO ALVES
Juiz Eleitoral
Decisões Interlocutórias

PC 2019 - PP VP - Determina SPCA
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600044-12.2020.6.22.0013
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP (COMISSÃO PROVISÓRIA)
PRESIDENTE: JUAREZ CARLOS DA SILVA
TESOUREIRO: GILCEA CRISTINA BORGES DA SILVA
MUNICÍPIO: VALE DO PARAÍSO/RO
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - OAB/RO 3766
DECISÃO
Retifique-se a autuação para constar os responsáveis pela agremiação partidária (art. 31, I. "a", Res. TSE
23.604/2019).
Notifique-se o partido para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, as contas anuais por meio do Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), tendo em vista a exigência prevista no art. 28, § 4º, I:
Art. 28 Omissis
§ 4º 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:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
Decorrido o prazo supra sem apresentação das contas pelo partido, proceda o cartório nos termos do art. 30, IV e
alíneas.
Caso o partido apresente as contas, processe-se na forma do art. 44 e ss.
Publique-se, intime-se, cumpra-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 10 de julho de 2020.
GLAUCO ANTÔNIO ALVES
Juiz Eleitoral
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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