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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos da Corregedoria
Editais

IMPLANTAÇÃO PJE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
Em cumprimento à Portaria TSE n. 344, de 8 de maio de 2019, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RONDÔNIA faz saber aos jurisdicionados o cronograma de implantação do PJe, no 1º grau de jurisdição, datas a
partir das quais torna-se obrigatória a utilização do PJe, como sistema eletrônico de constituição e tramitação de
processos judiciais e administrativos.
O PJe será obrigatório para as classes: Carta Precatória, Carta de Ordem, Prestação de Contas Eleitorais,
Prestação de Contas Anuais, Registro de Candidatura (RCand), Ação Cautelar (AC), Embargos à Execução (EE),
Exceção (Exc), Execução Fiscal (EF), Habeas Corpus (HC), Habeas Data (HD), Mandado de Injunção (MI),
Mandado de Segurança (MS), Petição (PET), Processo Administrativo (PA), Cumprimento de Sentença (CumSen),
Representação (Rp), Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME), Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral (NIPE), Execução Penal (EP), Notícia-Crime (NC), Ação
Penal Eleitoral (APE), Inquérito (Inq), Auto de Prisão (Apri), Termo Circunstanciado (TCO), Boletim de Ocorrência
Circunstanciada (BoOcCi) e Matéria de Corregedoria: Composição de Mesa Receptora (CMR), Correição em
Primeiro Grau (CPG), Impugnação à Composição da Junta Eleitoral (ICJE), Impugnação perante as Juntas
Eleitorais (IpJE), Apuração de Eleição (AE), Descarte de Material (DM), Inspeção (Insp), Sindicância (Sind), PETADM, Cancelamento de Inscrição Eleitoral (CIE), Direitos Políticos (DP), Duplicidade/Pluralidade de Inscrições –
coincidências (DPI), Filiação Partidária (FP), Recurso/Impugnação de Alistamento Eleitoral (RIAE), Regularização
de Situação de Eleitor (RSE), Lista de Apoiamento para criação de Partido Político (LAP), Revisão do Eleitorado
(RvE) e Registro de Debates (RD).
A implantação do PJe nas Zonas Eleitorais obedecerá às seguintes datas:
Dia 20/8/2019:
2ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
6ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
20ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
21ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano 2019, Número 188

Porto Velho/RO, terça-feira, 8 de outubro de 2019

Página 3

Dia 22/10/2019:
3ª Zona Eleitoral – Ji-Paraná/RO
4ª Zona Eleitoral – Vilhena/RO
7ª Zona Eleitoral – Ariquemes/RO
10ª Zona Eleitoral – Jaru/RO
11ª Zona Eleitoral – Cacoal/RO
13ª Zona Eleitoral – Ouro Preto do Oeste/RO
15ª Zona Eleitoral – Rolim de Moura
27ª Zona Eleitoral – Jaru/RO
28ª Zona Eleitoral – Ouro Preto do Oeste
29ª Zona Eleitoral – Rolim de Moura/RO
Dia 26/11/2019:
1ª Zona Eleitoral – Guajará Mirim/RO
5ª Zona Eleitoral – Costa Marques/RO
8ª Zona Eleitoral – Colorado do Oeste/RO
9ª Zona Eleitoral – Pimenta Bueno/RO
12ª Zona Eleitoral – Espigão do Oeste/RO
16ª Zona Eleitoral – Cerejeiras/RO
17ª Zona Eleitoral – Alta Floresta do Oeste/RO
18ª Zona Eleitoral – Alvorada do Oeste/RO
19ª Zona Eleitoral – Santa Luzia do Oeste/RO
25ª Zona Eleitoral – Ariquemes/RO
26ª Zona Eleitoral – Ariquemes/RO
30ª Zona Eleitoral – Ji-Paraná/RO
32ª Zona Eleitoral – Machadinho do Oeste/RO
34ª Zona Eleitoral – Buritis - RO
35ª Zona Eleitoral – São Miguel do Guaporé/RO
Presidente do Comitê Gestor de Implantação do PJe - Zonas Eleitorais
Desembargador Paulo Kiyochi Mori

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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DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria – 798/2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 066/2018, art. 1º, XXXIII; e em conformidade com a
Resolução TSE 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO 08, de 31/05/2007; RESOLVE:
I. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0002118-23.2019.6.22.8000, o pagamento da complementação
de diárias a servidora abaixo discriminada, em virtude de seu deslocamento a Porto Velho - RO, com a
finalidade de participar do Encontro com os Cartórios Eleitorais, a realizar-se no período de 08 a 11 de outubro de
2019.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
MÁRCIA REGINA REZENDE; Assistente I; Ji-Paraná - RO; 12/10/2019; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
II. Determinar que a servidora 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, outubro de 2019.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 04/10/2019, às 17:15,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0463251 e o código CRC
2E94E844.
Portaria – 805/2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no exercício
de suas atribuições descritas no inciso VIII do art. 1º da Portaria n. 066/2018, considerando o constante nos autos
do Processo SEI n. 0002236-96.2019.6.22.8000; RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Comissão de
Pesquisa de Clima Organizacional:
Ronaldo Pontes Moura – Secretaria de Gestão de Pessoas;
Ana Isabel Silva de Melo – Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação;
Daiana Mazotti Ferraz Reis – Secretaria de Gestão de Pessoas;
Nádila Gomes Rêgo – Gabinete da Presidência.
Tatiana Márcia Queiroz Souza – Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação;
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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REVOGAR expressamente a Portaria n. 497, de 04 de novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2019.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 07/10/2019, às 13:19,
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 0463623 e o código CRC
D2AAC5F6.
Portaria – 799/2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no exercício
de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso XXXIV do art. 1º da Portaria GP n. 66/201, art. 2º, §2º e
art. 10 da Instrução Normativa TRE/RO nº 003/2008, de 22/10/2008, que estabelece procedimentos para a
Concessão do Adicional de Qualificação previsto na Lei nº 11.416/2006, na Resolução TSE nº 23.380/2012 e com
as informações que constam no Processo Administrativo nº 0002226-52.2019.6.22.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de Cursos de Pós-Graduação, no importe de 7,5% (sete
vírgula cinco por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ao servidor RICARDO MOURA
SILVA, Técnico Judiciário, Área administrativa, matrícula nº 260563, uma vez que comprovou a conclusão do
curso de Pós Graduação Lato Sensu em Contabilidade Governamental .
Art. 2º Os efeitos financeiros desta Portaria retroagirão a 05/09/2019, com base no inciso III e §3º do art. 15 da Lei
n. 11.416/2006 e no inciso I do art. 6º e caput do art. 7º da Resolução TSE n. 23.380/2012, observada a
disponibilidade orçamentária pertinente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2019.
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 04/10/2019, às 17:17,
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 0463256 e o código CRC
E7CF80E0.

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Outros Documentos

Processo 0600246-62.2019.6.22.0000

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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PETIÇÃO N. 0600246-62.2019.6.22.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS –DE EXERCÍCIO FINANCEIRO –2012 - PARTIDO POLÍTICO- ÓRGÃO
DE DIREÇÃO ESTADUAL
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, 07 de outubro de 2019.
(a) Áurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão
Secretária Judiciária e de Gestão da Informação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extrato de Reconhecimento de Dívida

Extrato de Reconhecimento de Dívida - SECONT
Espécie: Extrato de Reconhecimento de Dívida do exercício 2018, com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93.
Interessado: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERV, CNPJ: 18.465.825/0001-47. Objeto:
Contribuição patronal à FUNPRESP_JUD sobre o pagamento da folha suplementar n. 02 - exercício anteriores –
progressões funcionais de servidores. Fundamento legal: Artigo 37 da Lei 4.320/64. Valor R$ 1.099,86. Programa
de Trabalho: 02122057020TP0011. Elemento de Despesa: 31.90.92-07. Nota de Empenho n. 2019NE000736, de
03/10/2019. Ato de Autorização: Despacho 3530/2019/GABDG, de 02/08/2019, assinado por LIA MARIA ARAÚJO
LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Processo SEI 0001477-35.2019.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 04/10/2019,
às 17:33, 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 0463423 e o código CRC
D361DF2A.

Licitações e Compras
Avisos de Licitação

Aviso de Licitação - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
PROCESSO Nº 0000411-20.2019.6.22.8000
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de solução de comunicação de
dados para interligar a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia com suas unidades no interior do Estado e
serviços de banda larga sob demanda, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.
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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FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, às 14h30min do dia 21 de
outubro de 2019 (horário de Brasília). A sessão pública será operada da Sala de Licitações do TRE/RO, situada
na Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, CEP 76.805-901. Porto Velho – Rondônia.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: A partir do dia 8 de outubro de 2019, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, na Seção de Licitações e Compras do
TRE/RO, no endereço acima indicado.
Telefones para informações: (69) 3211-2082 / 2168 / 2165.
Porto Velho, 4 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 04/10/2019, às 17:55,
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 0463444 e o código CRC
CF09DE59.
Resultados de Julgamento

Resultado de Licitação - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019
PROCESSO Nº 0001443-60.2019.6.22.8000
Cumpridas as fases de aceitação e habilitação, o Pregoeiro declarou vencedoras do certame as licitantes:
66.455.593/0001-99 - HOMEOFFICE MOVEIS LTDA, lote 1, valor R$ 1.089.701,00 e 05.075.877/0001-65 - OMP
DO BRASIL LTDA, lote 2, valor R$ 576.729,50. Não havendo registro de intenção de recurso, o Pregoeiro
adjudicou o objeto às vencedoras. Valor total do certame R$ 1.666.430,50.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 04/10/2019, às 15:21,
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 0463220 e o código CRC
FA6739B9.

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

ZONAS ELEITORAIS
11ª Zona Eleitoral
Sentenças

Autos nº 14-74.2017.6.22.0031
SADP: 4.052/2017
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Acusada: Edilamar da Silva Gomes
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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SENTENÇA
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral do estado de Rondônia em desfavor de Edilamar
da Silva Gomes, em razão da Ré ter infringido, em tese, o disposto no art. 350 do Código Eleitoral (lei 4.737 de
1965) em concurso material, consoante art. 69 do CP.
Em síntese, a denúncia indica que a agente teria supostamente falsificado assinaturas de eleitores para a lista de
apoiadores, documento necessário para a aprovação e conseguinte criação do partido eleitoral, nesse caso, Rede
Sustentabilidade.
Embora existam outras assinaturas que, aparentemente, não condizem ou evidenciam, serem da mesma pessoa,
conforme inquérito policial anexo à denúncia, a peça exordial foi proposta apenas para a verificação das
assinaturas dos eleitores Adilson Belmuta e Maria Ferreira da Silva, tendo em vista que, na fase inquisitiva, foram
realizados exames grafotécnicos e constatada a identidade das assinaturas comparadas a da Edilamar
(documento apenso I).
Destarte, após a realização do referido exame, o MPE denunciou a acusada para que fosse viabilizada a
prestação jurisdicional e verificada a possível incidência do crime de falsidade ideológica eleitoral.
Após a citação da acusada e a apresentação de defesa prévia, ocorreu a audiência de instrução e julgamento,
momento em que foi oportunizado à acusada o benefício da suspensão condicional do processo, aceito nos
termos propostos (fls.383).
DECIDO
A competência, em razão da matéria, rege-se pela justiça eleitoral, considerando a natureza especial da prestação
jurisdicional de acordo com o caso específico, vez que a agente supostamente teria praticado o crime com a
finalidade eleitoral e com o fim de "burlar" processo regido pelo código respectivo, nos termos do artigo 350 do CE.
Consoante dicção do artigo 89, caput, da lei 9.099/95, é possível a concessão dos benefícios da suspensão
condicional do processo mediante o cumprimento dos requisitos específicos estabelecidos no referido artigo,
dentre eles, a prestação de serviços à comunidade. Nesse caso, a acusada se comprometeu em realizar serviços
à Associação Beneficente São Camilo pelo prazo de 03 (três) meses, por 07 (sete) horas semanais, bem como
comparecer bimestralmente ao Juízo para a atualização do endereço e informar sua atividade (fl. 383).
Depreende-se, portanto, que a beneficiada cumpriu integralmente com as condições impostas à SURSIS
processual, conforme fls. 385 e 402, motivo pelo qual desnecessária a continuidade da presente ação.
Ante exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Edilamar da Silva Gomes, com fulcro no artigo 89, §5º,
da lei 9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Vista ao MPE.
Após o transito em julgado, arquive-se.
Cacoal, 07 de outubro de 2019.
Emy Karla Yamamoto Roque
Juíza eleitoral da 11ª ZE
13ª Zona Eleitoral
Decisões Liminares

Decisão - 553 - 13ª ZE
PROCESSO: 0001853-79.2019.6.22.8013
INTERESSADO: 13ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE/RO
ASSUNTO: REVISÃO BIOMÉTRICA DO ELEITORADO DE TEIXEIRÓPOLIS
Decisão Nº 553 / 2019 - CRE/GAB13ª ZE/13ª ZE
Cuida-se do procedimento de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de
Teixeirópolis/RO, nos termos do Provimento nº 03/2019-CGE/TSE (0401447), disciplinado pelo Resolução
TRE/RO nº 02/2019.
Foi firmado termo de cooperação entre a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal de Teixeirópolis/RO e o TRERO, visando o devido suporte às instalações físicas de todo o aparato de atendimento ao eleitor e a cedência de
servidores para a realização da revisão.
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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A revisão biométrica ocorreu no período de 28/08/2019 a 27/09/2019, com a central de atendimento instalada na
Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Nova Esperança, n.º 1274, Bairro Centro, Teixeirópolis/RO,
com a execução dos trabalhos promovida por servidores da 13ª Zona Eleitoral, de outras zonas e setores do
TRE/RO, além de contar com o apoio de servidores cedidos àJustiça Eleitoral pela Prefeitura e Câmara Municipal.
Todos os eleitores abrangidos foram regularmente convocados por intermédio do Edital nº 287/2019, publicado no
Diário de Justiça Eletrônico-DJE nº 139/2019, em 30/07/2019, que disciplinou acerca da documentação a ser
apresentada para a prova da identidade do eleitor e de seu domicílio eleitoral, para os fins da revisão, o qual foi
republicado no DJE nº 140/2019, em 31/07/2019, em virtude de retificação de erro material.
Visando dar conhecimento efetivo ao eleitorado de Teixeirópolis acerca dos trabalhos revisionais, houve ampla
divulgação por meio de cartazes afixados em diversos locais de grande circulação de pessoas como
supermercados, órgãos públicos (IDARON, escolas, prefeitura, câmara), instituições cooperativas, igrejas e
comunidades rurais, Correios e repasse das orientações aos eleitores em chamadas de áudio por meio de carros
de som, por comunicação aos representantes dos órgãos partidários vigentes, além da distribuição de panfletos
aos alunos de todas as escolas do município.
O Ministério Público Eleitoral foi oficiado através do ofício nº 09/2019 (0439498), para ciência e fiscalização dos
trabalhos.
Os órgãos partidários foram oficiados por meio do ofício-circular 05/2019 (0445773), além de comunicados
entregues diretamente aos membros da casa legislativa.
É necessário relato.
DECIDO.
A revisão do eleitorado tem por objetivo a atualização dos dados constantes do Cadastro Eleitoral e a implantação
de nova sistemática de identificação do eleitor, mediante a inclusão de dados biométricos (fotografia, impressões
digitais e assinatura digitalizada) de todos os eleitores abrangidos na atividade.
O procedimento realizado no Município de Teixeirópolis ocorreu de forma regular e não houve impugnações.
Conforme extraído do Cadastro Eleitoral (0461552), foram convocados e estavam obrigados ao comparecimento
3.748 (três mil setecentos e quarenta e oito) eleitores (0461552), considerado o período de abrangência e
aproveitamento dos dados. Dessa quantia houve comparecimento de 77,45% do eleitorado abrangido, ou seja,
foram 2.903 (dois mil novecentos e três) eleitores revisados. Outros 845 (oitocentos e quarenta e cinco) eleitores,
representando 22,55% do eleitorado, não compareceram para a revisão no período de 28/08/2019 a
27/09/2019. (setecentos e trinta e nove) eleitores, representando 22,55% do eleitorado, não compareceram para a
revisão no período de 28/08/2019 a 27/09/2019.
Temos, enfim, 845 (oitocentos e quarenta e cinco) eleitores que não compareceram para a revisão, sendo que,
dentre esses, o quantitativo de 739 (setecentos e trinta e nove) eleitores estão sujeitos ao cancelamento de suas
inscrições eleitorais (0461582).
Considerando que todos os procedimentos legais foram observados, não havendo impugnações ou recursos,
além da ciência e manifestação favorário do Ministério Público Eleitoral (0461796), HOMOLOGO os trabalhos de
revisão biométrica realizados no município de Teixeirópolis e, com fulcro nos art. 73 e 74 da Resoluçção TSE nº
21.538/2003, na Resoução TSE nº 23.440/2015 e no Provimento nº 03/2019-CGE/TSE (0401447), DETERMINO o
CANCELAMENTO das inscrições relacionadas no evento 0461582, mediante o lançamento do ASE 469, relativas
aos eleitores que não compareceram ao procedimento revisional (lista evento SEI 0461582).
Publique-se. Registre-se.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Ouro Preto do Oeste, 04 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO MONTAI DE LIMA, Juiz Eleitoral, em 04/10/2019, às 16:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0461798 e o código CRC
4C2EF4B1.
16ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL Nº 34/2019
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral em substituição da 16ª Zona Eleitoral de Rondônia, Ligiane Zigiotto
Bender, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que no período de 1º a 30 de setembro de 2019, foram deferidos os requerimentos de alistamento,
transferência, revisão e segunda via de Título Eleitoral, referentes aos municípios de Cerejeiras, Corumbiara e
Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia, conforme relação abaixo:
Sequência: Título do Eleitor / Nome do Eleitor / Operação Realizada / Município
015676472313 - ANDREIA RIBEIRO DO PRADO - Revisão - CEREJEIRAS - RO
014189712321 - ANGELICA FERNANDES DA SILVA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623402399 - ANNE VITORIA DE JESUS LIMA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
313881570108 - ARIANA CARVALHO TORRES - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623482348 - BEATRIZ FERNANDES COELHO - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
014187982313 - CAROLYNE BARREIROS LOPES FREITAS - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623732356 - CLAUDIO DO CARMO SCHEER - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
018205272356 - CLEBSON DE SOUZA DA SILVA - 2º Via - CEREJEIRAS - RO
004432702330 - CLOVIS MINUCELI - Transferência - CEREJEIRAS - RO
027771351805 - CRISTIANE APARECIDA DA CRUZ SANTANA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
011848682356 - DANIELA BASTOS LEITE - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018513122330 - DANIELA RECH ALVES ASSUNCAO - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623492321 - DAVILA VITORIA BALDIN - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
004724382305 - DEGINALDO PEREIRA DOS SANTOS - Revisão - CEREJEIRAS - RO
188657430264 - DEIVID FERREIRA DE LIMA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
008851252356 - DELUCIA CARVALHO CASTRO DE MELO - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623552372 - DIOGO COATIO GONCALVES - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
012587662348 - DONIZETE DIAS GONCALVES - Revisão - CEREJEIRAS - RO
014394862330 - ELY DE OLIVEIRA MACHADO - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623702305 - ERICA CRISTINA RAMOS - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
014336762364 - FERNANDA DA SILVA SANTOS MIRANDA - 2º Via - CEREJEIRAS - RO
017035742305 - FRANCIELY DE OLIVEIRA SILVA NEGRAO - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623722372 - GILSOMAR FRANCISCO DE SOUZA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
002535552364 - ISELDA PEREIRA DOS SANTOS - Transferência - CEREJEIRAS - RO
066469890892 - JACICLEIDE JUVINO DA SILVA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623382372 - JACKELINE FARIA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
015059632348 - JOCINEY OLIVEIRA PEREIRA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
014815372305 - JONAS CALIXTO FERNANDES - 2º Via - CEREJEIRAS - RO
007022682399 - JOSE CARLOS TEODORO - Revisão - CEREJEIRAS - RO
005801932313 - JOSE PAULO DA SILVA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623682399 - JULIANE ANISIA ANDRES SILVA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
012782812356 - JUSSARA DE ALMEIDA MENDES - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623562356 - KAWANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
007023792305 - LAIZE DE ALMEIDA DE FREITAS - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623742330 - LORRAINI FERNANDA GOMES FERREIRA DE SOUZA – Alist.-CEREJEIRAS - RO
018623752313 - LUANA DA SILVA MACHADO - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
008849062348 - LUCIANO DOS SANTOS NUNES - 2º Via - CEREJEIRAS - RO
018623372399 - LUIZ FELIPE ALVES AMORIM - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
009892142313 - LUZIA SOLANGE DOS SANTOS - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623632380 - MAIARA NUNES BARBOSA - Alistamento - CEREJEIRAS - 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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018623472364 - MARCOS ANTONIO FREITAS ALMEIDA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
011452812313 - MARIA APARECIDA DA SILVA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
031435180710 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
007479122330 - MARIA APARECIDA LOURENCO - Transferência - CEREJEIRAS - RO
017363891368 - MARIA CELIA RODRIGUES - Transferência - CEREJEIRAS - RO
008509272313 - MARTA DO NASCIMENTO MUZZI - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623392356 - MATEUS CLEMENS AGUIAR - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
011622912313 - NAILDA SILVA DOS REIS - Revisão - CEREJEIRAS - RO
007728072372 - NEUSA MARIA GOIS - Revisão - CEREJEIRAS - RO
007721232348 - NEUZA BELMIRA TEODORO - Revisão - CEREJEIRAS - RO
009758542321 - NILBERSON SEVERINO VENANCIO - Transferência - CEREJEIRAS - RO
007024192330 - NOELI REDEMSKI BRUNO - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623342348 - PAMELA LEANDRO DE MOURA - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
018623352321 - RAFAEL ROGER BRUNO - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
007721902305 - RAIMUNDA MARIA DA SILVA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
010786872321 - REINALDO APARECIDO VIEIRA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
002459242380 - ROBERTO CORDEIRO DE MELO - Transferência - CEREJEIRAS - RO
013314942372 - ROBERTO JUNIOR FERNANDES OLIVEIRA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
004473172356 - ROMILDA BRANCO WESSELING - Transferência - CEREJEIRAS - RO
018623712399 - RONDINELE PINHEIRO DIAS - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
006399392380 - SEBASTIAO APARECIDO GREGORIO DE OLIVEIRA – Transf.- CEREJEIRAS - RO
008852532372 - SERGIO MACHADO - Transferência - CEREJEIRAS - RO
005911482364 - SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623642364 - SIDNEY GABRIEL LIMA FREIRE - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
031296771872 - VAGNER MODESTO DA SILVA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
005906312380 - VALDELICE JOSE DE SOUZA SILVA - Transferência - CEREJEIRAS - RO
016297032321 - VANESSA LEITE DOS SANTOS - Transferência - CEREJEIRAS - RO
017385882313 - WALACE DE OLIVEIRA LIMA - Revisão - CEREJEIRAS - RO
018623602330 - WELLITON BELLE BISPO - Alistamento - CEREJEIRAS - RO
017924642321 - WEMERSON COSTA DOS SANTOS - 2º Via - CEREJEIRAS - RO
018623522321 - ALLAN DIAS DE SOUZA - Alistamento - CORUMBIARA - RO
018623502364 - ANGELICA MILLENY POQUIVIQUI - Alistamento - CORUMBIARA - RO
012986422399 - CARLA POQUIVIQUI DA CRUZ - 2º Via - CORUMBIARA - RO
017387572348 - CLEIDIVANE SOARES DE JESUS OLIVEIRA - Revisão - CORUMBIARA - RO
027988671082 - DIRCE RODRIGUES DE LIMA - Transferência - CORUMBIARA - RO
018623362305 - FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - Alistamento - CORUMBIARA - RO
004101002364 - JOSE APARECIDO DE SOUZA LEITE - Transferência - CORUMBIARA - RO
018512552305 - KIMBERLI NATIENE TEIXEIRA DE PAULA - Revisão - CORUMBIARA - RO
016179832380 - LEIDIANA DE SOUZA CORREIA CABRAL - Revisão - CORUMBIARA - RO
009892002313 - MARSONIO MAGALHAES MADEIRO - Transferência - CORUMBIARA - RO
006850342305 - NEIDIMAR ROSA DE SOUZA LEITE - Transferência - CORUMBIARA - RO
013619982356 - NEUZA DA CONCEICAO AMORIM - Revisão - CORUMBIARA - RO
018623542399 - QUEIRINALDO ANDRADE DE SOUSA - Alistamento - CORUMBIARA - RO
018623532305 - VALDERLEI RAMOS DA SILVA - Alistamento - CORUMBIARA - RO
105762170329 - VALTAIR ELIZIARIO LIZARDO - Transferência - CORUMBIARA - RO
018623462380 - WELLITON DA SILVA SANTOS - Alistamento - CORUMBIARA - RO
008922082305 - ALEXANDRE ORTIZ - Transferência - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
012162002305 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS - Transferência - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623612313 - CARLOS EDUARDO SERRATH MENDES – Alist. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
004771062305 - CELINA AURELIANO DE ARAUJO – Transf. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623512348 - CREUZA DORADO NERI - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623572330 - DALIANE RODRIGUES GUASACE - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623662321 - DANILO GOMES DE SOUZA - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623592305 - DIOGO PACHURY LEITE RIBEIRO - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
005706722364 - ESOLI POGGERE - Transferência - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
017039602364 - FERNANDO ALEXANDRE ALVES – Transf. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623672305 - GABRIEL WDSON CAMPOS PINTO – Alist. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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016887652348 - GLORIA STELA MIRANDA GOMEZ – Transf. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623452305 - JARDEL NERY MACEDO - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
000640552372 - JOSE ELIAS DOS SANTOS - Revisão - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623622305 - LAIZA DA SILVA SANTOS - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623652348 - LARISSA PAULINNY DE OLIVEIRA COSTA–Alist.-PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623442313 - LUANA MACEDO NERY - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
010885002356 - MAIRA HERREIRA PENHA - Revisão - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
004739592305 - MARIA MARLY ALVES DOS SANTOS - Revisão - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
007022162364 - MILTON FERREIRA DE SOUZA - Transferência - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
017925882364 - PEDRO RAFAEL FAGUNDES DA SILVA - Revisão-PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623422356 - ROSA MORAES PUTARE POQUIVIQUI – Alist. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623582313 - SAID SOARES DOURADO - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
007699262330 - SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU – Transf. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
031096980906 - SAMOEL VIEIRA - Transferência - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
005688122348 - SUELI INES WERLANG POGGERE – Transf. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623412372 - TALISON RICHER VIEIRA DORADO – Alist. - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623692372 - THALITA MIRANDA GOMEZ - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
016886542321 - WELLINGTON ALVES DOS SANTOS - Revisão - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
018623432330 - YURI MENDES DOS SANTOS - Alistamento - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
átrio deste Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (TRE/RO), contando-se dessa
publicação o prazo para os recursos descritos no art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003. Aos quatro dias
do mês de outubro de 2019, eu,
, Cássio Ramos Félix, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, que segue
assinado pela autoridade judiciária.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral em substituição
17ª Zona Eleitoral
Despachos

Autos nº 35-24.2019.6.22.0017
Representação – Classe 42
Partido: Comissão Provisória Partido Liberal – PL de Alta Floresta D'Oeste
Despacho
Trata-se de representação, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, visando a suspensão de agremiação
partidária, diante da recalcitrância da não apresentação das contas partidárias e em decorrência da
impossibilidade de aplicação do efeito automático da medida, previstos nos artigos 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, em
decorrência da decisão liminar proferida pelo Relator Ministro Gilmar Mendes na MC ADI 6032 – DF, a qual deu
interpretação conforme a CF aos referidos dispositivos, que traziam previsão de suspensão.
É a síntese.
Considerando o teor da decisão liminar e a redação do art. 28, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe "a
decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa",
afere-se, via de consequência, que a natureza do feito é judicial e não administrativa.
Todavia, em análise a legislação e jurisprudência eleitoral, verifico que a norma silenciou quanto ao rito a ser
adotado e não há registro de precedentes para a questão. Assim, considerando a necessidade de assegurar a
ampla defesa e atento a exiguidade dos prazos que a LC 64/90 traz, especialmente para o caso de aplicar o rito
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do artigo 3º, por analogia ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, este Juízo tem
que é de melhor alvitre a aplicação subsidiária do CPC.
Tem-se, ainda, a Resolução do TSE n. 23.478/16, que ratifica a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária
do Código de Processo Civil e estabelece as diretrizes gerais para que tal seja feito.
Posto isso, RECEBO a presente ação, que se processará na forma do rito ordinário previsto no NCPC e
Resolução TSE n. 23.478/2016, apenas e tão somente no que não contrariar norma específica prevista na
legislação eleitoral e instruções do TSE, velando-se pelo princípio da não surpresa, e determino:
a)Que o Cartório intime o MPE para apresentar a contrafé no prazo de 05 dias;
b) Após, CITE-SE o Partido Político representado, por AR/MP (art. 246, inc.I, CPC), na pessoa do seu
representante legal (assim indicado no Estatuto e/ou registro do TRE/RO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, apresente contestação por intermédio de advogado constituído (A citação deverá conter a advertência
do art. 344, CPC).
c) O prazo para resposta será contado na forma do art. 231 e computado na forma do art. 224, ambos do CPC.
d) Apresentada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos autos ao MPE para réplica (art.
351, CPC). Registro que eventuais provas desejadas deverão estar especificadas na petição inicial, contestação e
impugnação, sob pena de preclusão, com justificação do que se deseja provar.
e) Tudo cumprido, conclusos para decisão.
Registro desde já que não haverá condenação nas custas nem nos honorários advocatícios, consoante art. 4º,
Resolução TSE n. 23.478/16.
Cumpra-se,
Alta Floresta D'Oeste, 01 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
Autos nº 34-39.2019.6.22.0017
Representação – Classe 42
Partido: Comissão Provisória Democracia Cristã – DC de Alta Floresta D'Oeste
Despacho
Trata-se de representação, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, visando a suspensão de agremiação
partidária, diante da recalcitrância da não apresentação das contas partidárias e em decorrência da
impossibilidade de aplicação do efeito automático da medida, previstos nos artigos 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, em
decorrência da decisão liminar proferida pelo Relator Ministro Gilmar Mendes na MC ADI 6032 – DF, a qual deu
interpretação conforme a CF aos referidos dispositivos, que traziam previsão de suspensão.
É a síntese.
Considerando o teor da decisão liminar e a redação do art. 28, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe "a
decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa",
afere-se, via de consequência, que a natureza do feito é judicial e não administrativa.
Todavia, em análise a legislação e jurisprudência eleitoral, verifico que a norma silenciou quanto ao rito a ser
adotado e não há registro de precedentes para a questão. Assim, considerando a necessidade de assegurar a
ampla defesa e atento a exiguidade dos prazos que a LC 64/90 traz, especialmente para o caso de aplicar o rito
do artigo 3º, por analogia ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, este Juízo tem
que é de melhor alvitre a aplicação subsidiária do CPC.
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Tem-se, ainda, a Resolução do TSE n. 23.478/16, que ratifica a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária
do Código de Processo Civil e estabelece as diretrizes gerais para que tal seja feito.
Posto isso, RECEBO a presente ação, que se processará na forma do rito ordinário previsto no NCPC e
Resolução TSE n. 23.478/2016, apenas e tão somente no que não contrariar norma específica prevista na
legislação eleitoral e instruções do TSE, velando-se pelo princípio da não surpresa, e determino:
a)Que o Cartório intime o MPE para apresentar a contrafé no prazo de 05 dias;
b) Após, CITE-SE o Partido Político representado, por AR/MP (art. 246, inc.I, CPC), na pessoa do seu
representante legal (assim indicado no Estatuto e/ou registro do TRE/RO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, apresente contestação por intermédio de advogado constituído (A citação deverá conter a advertência
do art. 344, CPC).
c) O prazo para resposta será contado na forma do art. 231 e computado na forma do art. 224, ambos do CPC.
d) Apresentada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos autos ao MPE para réplica (art.
351, CPC). Registro que eventuais provas desejadas deverão estar especificadas na petição inicial, contestação e
impugnação, sob pena de preclusão, com justificação do que se deseja provar.
e) Tudo cumprido, conclusos para decisão.
Registro desde já que não haverá condenação nas custas nem nos honorários advocatícios, consoante art. 4º,
Resolução TSE n. 23.478/16.
Cumpra-se,
Alta Floresta D'Oeste, 01 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
Autos nº 33-54.2019.6.22.0017
Representação – Classe 42
Partido: Comissão Provisória Republicano Brasileiro – PRB de Alta Floresta D'Oeste
Despacho
Trata-se de representação, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, visando a suspensão de agremiação
partidária, diante da recalcitrância da não apresentação das contas partidárias e em decorrência da
impossibilidade de aplicação do efeito automático da medida, previstos nos artigos 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, em
decorrência da decisão liminar proferida pelo Relator Ministro Gilmar Mendes na MC ADI 6032 – DF, a qual deu
interpretação conforme a CF aos referidos dispositivos, que traziam previsão de suspensão.
É a síntese.
Considerando o teor da decisão liminar e a redação do art. 28, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe "a
decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa",
afere-se, via de consequência, que a natureza do feito é judicial e não administrativa.
Todavia, em análise a legislação e jurisprudência eleitoral, verifico que a norma silenciou quanto ao rito a ser
adotado e não há registro de precedentes para a questão. Assim, considerando a necessidade de assegurar a
ampla defesa e atento a exiguidade dos prazos que a LC 64/90 traz, especialmente para o caso de aplicar o rito
do artigo 3º, por analogia ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, este Juízo tem
que é de melhor alvitre a aplicação subsidiária do CPC.
Tem-se, ainda, a Resolução do TSE n. 23.478/16, que ratifica a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária
do Código de Processo Civil e estabelece as diretrizes gerais para que tal seja feito.
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Posto isso, RECEBO a presente ação, que se processará na forma do rito ordinário previsto no NCPC e
Resolução TSE n. 23.478/2016, apenas e tão somente no que não contrariar norma específica prevista na
legislação eleitoral e instruções do TSE, velando-se pelo princípio da não surpresa, e determino:
a)Que o Cartório intime o MPE para apresentar a contrafé no prazo de 05 dias;
b) Após, CITE-SE o Partido Político representado, por AR/MP (art. 246, inc.I, CPC), na pessoa do seu
representante legal (assim indicado no Estatuto e/ou registro do TRE/RO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, apresente contestação por intermédio de advogado constituído (A citação deverá conter a advertência
do art. 344, CPC).
c) O prazo para resposta será contado na forma do art. 231 e computado na forma do art. 224, ambos do CPC.
d) Apresentada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos autos ao MPE para réplica (art.
351, CPC). Registro que eventuais provas desejadas deverão estar especificadas na petição inicial, contestação e
impugnação, sob pena de preclusão, com justificação do que se deseja provar.
e) Tudo cumprido, conclusos para decisão.
Registro desde já que não haverá condenação nas custas nem nos honorários advocatícios, consoante art. 4º,
Resolução TSE n. 23.478/16.
Cumpra-se,
Alta Floresta D'Oeste, 01 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
Autos nº 32-69.2019.6.22.0017
Representação – Classe 42
Partido: Comissão Provisória Partido Social Cristão – PSC de Alta Floresta D'Oeste
Despacho
Trata-se de representação, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, visando a suspensão de agremiação
partidária, diante da recalcitrância da não apresentação das contas partidárias e em decorrência da
impossibilidade de aplicação do efeito automático da medida, previstos nos artigos 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, em
decorrência da decisão liminar proferida pelo Relator Ministro Gilmar Mendes na MC ADI 6032 – DF, a qual deu
interpretação conforme a CF aos referidos dispositivos, que traziam previsão de suspensão.
É a síntese.
Considerando o teor da decisão liminar e a redação do art. 28, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe "a
decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa",
afere-se, via de consequência, que a natureza do feito é judicial e não administrativa.
Todavia, em análise a legislação e jurisprudência eleitoral, verifico que a norma silenciou quanto ao rito a ser
adotado e não há registro de precedentes para a questão. Assim, considerando a necessidade de assegurar a
ampla defesa e atento a exiguidade dos prazos que a LC 64/90 traz, especialmente para o caso de aplicar o rito
do artigo 3º, por analogia ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, este Juízo tem
que é de melhor alvitre a aplicação subsidiária do CPC.
Tem-se, ainda, a Resolução do TSE n. 23.478/16, que ratifica a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária
do Código de Processo Civil e estabelece as diretrizes gerais para que tal seja feito.
Posto isso, RECEBO a presente ação, que se processará na forma do rito ordinário previsto no NCPC e
Resolução TSE n. 23.478/2016, apenas e tão somente no que não contrariar norma específica prevista na
legislação eleitoral e instruções do TSE, velando-se pelo princípio da não surpresa, e determino:
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a)Que o Cartório intime o MPE para apresentar a contrafé no prazo de 05 dias;
b) Após, CITE-SE o Partido Político representado, por AR/MP (art. 246, inc.I, CPC), na pessoa do seu
representante legal (assim indicado no Estatuto e/ou registro do TRE/RO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, apresente contestação por intermédio de advogado constituído (A citação deverá conter a advertência
do art. 344, CPC).
c) O prazo para resposta será contado na forma do art. 231 e computado na forma do art. 224, ambos do CPC.
d) Apresentada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos autos ao MPE para réplica (art.
351, CPC). Registro que eventuais provas desejadas deverão estar especificadas na petição inicial, contestação e
impugnação, sob pena de preclusão, com justificação do que se deseja provar.
e) Tudo cumprido, conclusos para decisão.
Registro desde já que não haverá condenação nas custas nem nos honorários advocatícios, consoante art. 4º,
Resolução TSE n. 23.478/16.
Cumpra-se,
Alta Floresta D'Oeste, 01 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
Autos nº 31-84.2019.6.22.0017
Representação – Classe 42
Partido: Comissão Provisória Partido Avante – AVANTE de Alta Floresta D'Oeste
Despacho
Trata-se de representação, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, visando a suspensão de agremiação
partidária, diante da recalcitrância da não apresentação das contas partidárias e em decorrência da
impossibilidade de aplicação do efeito automático da medida, previstos nos artigos 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, em
decorrência da decisão liminar proferida pelo Relator Ministro Gilmar Mendes na MC ADI 6032 – DF, a qual deu
interpretação conforme a CF aos referidos dispositivos, que traziam previsão de suspensão.
É a síntese.
Considerando o teor da decisão liminar e a redação do art. 28, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe "a
decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa",
afere-se, via de consequência, que a natureza do feito é judicial e não administrativa.
Todavia, em análise a legislação e jurisprudência eleitoral, verifico que a norma silenciou quanto ao rito a ser
adotado e não há registro de precedentes para a questão. Assim, considerando a necessidade de assegurar a
ampla defesa e atento a exiguidade dos prazos que a LC 64/90 traz, especialmente para o caso de aplicar o rito
do artigo 3º, por analogia ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, este Juízo tem
que é de melhor alvitre a aplicação subsidiária do CPC.
Tem-se, ainda, a Resolução do TSE n. 23.478/16, que ratifica a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária
do Código de Processo Civil e estabelece as diretrizes gerais para que tal seja feito.
Posto isso, RECEBO a presente ação, que se processará na forma do rito ordinário previsto no NCPC e
Resolução TSE n. 23.478/2016, apenas e tão somente no que não contrariar norma específica prevista na
legislação eleitoral e instruções do TSE, velando-se pelo princípio da não surpresa, e determino:
a)Que o Cartório intime o MPE para apresentar a contrafé no prazo de 05 dias;
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b) Após, CITE-SE o Partido Político representado, por AR/MP (art. 246, inc.I, CPC), na pessoa do seu
representante legal (assim indicado no Estatuto e/ou registro do TRE/RO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, apresente contestação por intermédio de advogado constituído (A citação deverá conter a advertência
do art. 344, CPC).
c) O prazo para resposta será contado na forma do art. 231 e computado na forma do art. 224, ambos do CPC.
d) Apresentada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos autos ao MPE para réplica (art.
351, CPC). Registro que eventuais provas desejadas deverão estar especificadas na petição inicial, contestação e
impugnação, sob pena de preclusão, com justificação do que se deseja provar.
e) Tudo cumprido, conclusos para decisão.
Registro desde já que não haverá condenação nas custas nem nos honorários advocatícios, consoante art. 4º,
Resolução TSE n. 23.478/16.
Cumpra-se,
Alta Floresta D'Oeste, 01 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
Autos nº 30-02.2019.6.22.0017
Representação – Classe 42
Partido: Comissão Provisória Partido da Mobilização Nacional – PMN de Alta Floresta D'Oeste
Despacho
Trata-se de representação, deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, visando a suspensão de agremiação
partidária, diante da recalcitrância da não apresentação das contas partidárias e em decorrência da
impossibilidade de aplicação do efeito automático da medida, previstos nos artigos 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, em
decorrência da decisão liminar proferida pelo Relator Ministro Gilmar Mendes na MC ADI 6032 – DF, a qual deu
interpretação conforme a CF aos referidos dispositivos, que traziam previsão de suspensão.
É a síntese.
Considerando o teor da decisão liminar e a redação do art. 28, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe "a
decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa",
afere-se, via de consequência, que a natureza do feito é judicial e não administrativa.
Todavia, em análise a legislação e jurisprudência eleitoral, verifico que a norma silenciou quanto ao rito a ser
adotado e não há registro de precedentes para a questão. Assim, considerando a necessidade de assegurar a
ampla defesa e atento a exiguidade dos prazos que a LC 64/90 traz, especialmente para o caso de aplicar o rito
do artigo 3º, por analogia ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE, este Juízo tem
que é de melhor alvitre a aplicação subsidiária do CPC.
Tem-se, ainda, a Resolução do TSE n. 23.478/16, que ratifica a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária
do Código de Processo Civil e estabelece as diretrizes gerais para que tal seja feito.
Posto isso, RECEBO a presente ação, que se processará na forma do rito ordinário previsto no NCPC e
Resolução TSE n. 23.478/2016, apenas e tão somente no que não contrariar norma específica prevista na
legislação eleitoral e instruções do TSE, velando-se pelo princípio da não surpresa, e determino:
a)Que o Cartório intime o MPE para apresentar a contrafé no prazo de 05 dias;
b) Após, CITE-SE o Partido Político representado, por AR/MP (art. 246, inc.I, CPC), na pessoa do seu
representante legal (assim indicado no Estatuto e/ou registro do TRE/RO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, apresente contestação por intermédio de advogado constituído (A citação deverá conter a advertência
do art. 344, CPC).
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c) O prazo para resposta será contado na forma do art. 231 e computado na forma do art. 224, ambos do CPC.
d) Apresentada a contestação, certifique-se a tempestividade e dê-se vista dos autos ao MPE para réplica (art.
351, CPC). Registro que eventuais provas desejadas deverão estar especificadas na petição inicial, contestação e
impugnação, sob pena de preclusão, com justificação do que se deseja provar.
e) Tudo cumprido, conclusos para decisão.
Registro desde já que não haverá condenação nas custas nem nos honorários advocatícios, consoante art. 4º,
Resolução TSE n. 23.478/16.
Cumpra-se,
Alta Floresta D'Oeste, 01 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
25ª Zona Eleitoral
Sentenças

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO N. 140/2019
Autos de Petição nº 19-46.2019.6.22.0025 – Classe 24 (Prot. SADP 3.481/2019)
Assunto: Regularização de Contas Não Prestadas – Eleições Municipais de 2008
Candidata: Ivone Cruz da Silva (PSDB – 45.100 - Vereadora)
Advogado: Enéias Braga Farage – OAB/RO 5.307
Município: Monte Negro/RO.
FINALIDADE: PUBLICAR e INTIMAR as partes acima indicados e demais interessados da r. sentença proferida
nos autos em epígrafe, o qual segue transcrita abaixo para os efeitos legais.
Visto, etc.
O presente feito trata de petição requerida pela Sra. IVONE CRUZ DA SILVA a fim de regularizar sua prestação
de contas de campanha às Eleições Municipais de 2008 de Monte Negro.
A petição veio acompanhada de mídia em "cd", onde encontravam-se as peças exigidas Resolução nº
22.715/2008 do TSE, pois a candidata alegou não conseguir enviar a prestação de contas ao TSE em razão de
inexistir acesso ao Sistema utilizado naquele pleito, o que impossibilitou a impressão das peças.
Encaminhada mídia ao TSE, via TRE/RO, retornou recibo do recebimento, acompanhado das peças da prestação
de contas.
Juntou-se procuração às fls. 30/31.
Às fls. 32/33 manifestou-se o Analista de Contas com parecer pela aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido às fls. 35.
É o relatório. Decido.
A Peticionante foi candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2008 no município de Monte Negro e não
prestou contas de sua campanha.
A Resolução nº 22.715/2008-TSE, que regulou a prestação de contas das eleições referidas, não indicou a forma
do candidato omisso regularizar sua situação.
Desta forma, orientou-se à candidata que apresentasse petição com as peças exigidas pela Resolução que
regulou àquelas eleições, em analogia a regularização dos candidatos omissos, prevista na Resolução nº
23.463/15-TSE que regulamentou as prestações de contas nas Eleições Municipais de 2016.
Compulsando os autos, nota-se que não houve qualquer impugnação das contas apresentadas ou elementos que
provassem qualquer irregularidade ou que as peças acostadas não refletissem a realidade.
O parecer técnico do Analista de Contas constatou que a falha encontrada refere-se à extemporaneidade da
prestação de contas, que analisada globalmente não é capaz de comprometê-la, no que diz respeito à sua
regularidade, consistência, transparência e confiabilidade, opinando pela aprovação com ressalvas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas.
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Pelo exposto, com base no art. 73, § 1º da Resolução nº 23.463/15-TSE, a qual adoto analogicamente, JULGO
PROCEDENTE o presente pedido e, nos termos do que dispõe o art. 40, inciso II, da Resolução nº 22.715/2008TSE, DECLARO aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela Candidata IVONE CRUZ DA SILVA ao
cargo de vereadora do município de Monte Negro/RO, referentes às Eleições Municipais de 2008.
Publique-se o inteiro teor desta no SADP, no Cartório Eleitoral, no DJe e intime-se na pessoa do advogado
constituído.
Após ciência do MPE, transitado em julgado, anote-se no SICO e arquivem-se.
Ariquemes/RO, 03 de outubro de 2019.
MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral
Dado e passado nesta cidade Ariquemes-RO., aos 07 dias do mês de outubro do ano de 2019. Eu,
Valdinei
Ormenese da Cruz, Chefe de Cartório em Substituição, digitei, conferi e assino por determinação judicial.
VALDINEI ORMENESE DA CRUZ
Chefe de Cartório em Exercício
34ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 062/2019 - 34ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Hedy Carlos Soares, Juiz da 34ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do art. 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e do art. 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, FAZ SABER ao
Ministério Público e a qualquer partido político, que está aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação
do presente edital, para impugnar a prestação de contas referente ao exercício de 2018, apresentada pelo partido
listado a seguir, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir a abertura de investigação para apuração de
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estão sujeitos (Lei n.º 9.096/95, art. 35).
Partido/Município/Presidente/Tesoureiro/Processo/Protocolo/Município
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB/ Campo Novo de Rondônia/ Ademir Boher/ Diniz Alupp Alves/ 5391.2019.6.22.0034/ 2.532/2019
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RO e no átrio deste cartório eleitoral. Dado e passado na cidade de Buritis,
Estado de Rondônia, ao quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Aldaleia Soares Maia,
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo por ordem da autoridade judiciária (Portaria nº 04/2019, de 11/09/2019).
Aldaleia Soares Maia
Chefe de Cartório
Sentenças

Processo n.º 64-23.2019.6.22.0034 Prestação de Contas Anual Exercício 2018
Protocolo: 3.553/2019
Interessado: Partido Social Cristão – PSC/ Buritis-RO
Presidente: Valdecir Freitas do Nascimento
Tesoureiro: Jose Luiz dos Santos
Advogado: Miqueias Faria Campos – OAB/RO 7040
SENTENÇA N.º 085/2019-34ª ZE – Buritis/RO
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O Diretório Municipal do Partido Social Cristão de Buritis-RO, apresentou prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2018, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros e
estimáveis em dinheiro, conforme lhe faculta o § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95 (fls. 23).
Seguido o rito do art. 45, III, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação à prestação de contas do
citado partido (fls. 35).
O cartório eleitoral juntou aos autos os extratos bancários do partido informando a ausência de movimentação
financeira e certificou a ausência de emissão de recibos pela agremiação, bem como que o partido não recebeu
recursos públicos no exercício financeiro em análise (fls. 36-38).
Seguiram-se o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, ambos pela aprovação das contas
com ressalvas.
Relatei. DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual partidária referente ao exercício 2018.
Constatada a ausência de impugnação à declaração inicial do partido e de movimentação financeira nos extratos
bancários da agremiação, impõe-se conferir veracidade à declaração de fl. 23, e considerando ainda o parecer
técnico e a manifestação Ministerial, entendo inexistir óbice à aprovação das contas com ressalvas, dada a
intempestividade da apresentação.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo aprovadas com
ressalvas as contas do Partido Social Cristão de Buritis-RO, referentes ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, 30 de setembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas Eleitoral 2018
Processo n.º 74-67.2019.6.22.0034 – Classe 25
Protocolo 4.079/2019
Interessado: Partido Republicano Brasileiro – PRB
Município: Buritis/RO
Advogados: Nelson Canedo Motta – OAB/RO 2721; Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO 5193, e Cristiane
Silva Pavin – OAB-RO 8221
SENTENÇA N.º 086/2019-34ª ZE
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições Gerais 2018 apresentada pelo Partido Republicano
Brasileiro – PRB de Buritis/RO.
O processamento se deu nos termos da Resolução TSE n. 22.553/2017, sem que houvesse impugnação às
contas apresentadas.
O parecer conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral foram no sentido de aprovação das contas
com ressalvas, tendo em vista a intempestividade da apresentação.
Relatei. Decido.
A Prestação de Contas de Campanha é uma ferramenta prevista pela Lei n. 9.504/97 que tem por objetivo auferir
a legalidade da arrecadação e aplicação de recursos de campanha, bem como evitar eventual abuso de poder
econômico, corrupção e fraude. Trata-se de norma cogente e, portanto, de observância obrigatória por todos
aqueles envolvidos no processo eleitoral.
No caso em análise, de acordo com o parecer conclusivo, não há, no SPCE (Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais), registro de movimentação financeira em nenhuma das contas vinculadas ao partido interessado,
tampouco registro de que a agremiação tenha recebido recursos públicos, seja do Fundo Partidário, seja do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
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Vê-se que as informações do referido sistema coadunam com as constantes nos autos, no sentido de que o
partido interessado, na campanha referente às Eleições Gerais de 2018, não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, de forma que a ausência de documentos listados no art. 56, II, da citada resolução não
implica julgamento das contas como não prestadas (art. 77, § 1º, daquele ato normativo).
Ante o exposto, com base no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo aprovadas com ressalvas as
contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB, órgão municipal de Buritis/RO, relativas às Eleições Gerais 2018.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ciência ao partido interessado e ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no SICO e arquivem-se os autos.
Buritis/RO, 01 de outubro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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