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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias
Portaria – 1160/2018
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;
Considerando Informação SET 7921 (0355540) que solicita a substituição do servidor Clínio Negreiros da
Costa na Solicitação de Diárias 539 (0353794), pelo servidor Marco Tulio Alves Sombra,
RESOLVE:
I. Tornar sem efeito a Portaria 1142, disponibilizada a publicação no DJE nº 2072018.
II. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0001921-05.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias aos
servidores deste Tribunal abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos com a finalidade de realizar
recolhimento de urnas eletrônicas.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
MARCO TÚLIO ALVES SOMBRA; Técnico Judiciário; CEREJEIRAS, COLORADO DO OESTE, ESPIGÃO DO
OESTE, VILHENA - RO; 05/11/2018 a 10/11/2018; 5,5; 254,00; 0,00; 206,85; 1.190,15
MARCO TÚLIO ALVES SOMBRA; Técnico Judiciário; ARIQUEMES, JARU - RO; 13/11/2018 a 14/11/2018; 1,5;
254,00; 0,00; 82,74; 298,26
MARCO TÚLIO ALVES SOMBRA; Técnico Judiciário; ALTA FLORESTA D''OESTE, CACOAL, NOVA
BRASILÂNDIA D'OESTE, PIMENTA BUENO, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA D'OESTE - RO; 19/11/2018 a
23/11/2018; 4,5; 254,00; 0,00; 206,85; 936,15
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MARCO TÚLIO ALVES SOMBRA; Técnico Judiciário; JI-PARANÁ, OURO PRETO DO OESTE, PRESIDENTE
MÉDICI - RO; 27/11/2018 a 29/11/2018; 2,5; 254,00; 0,00; 124,11; 510,89
MÁRIO LEME DA ROCHA JUNIOR; Chefe De Seção; GUAJARÁ-MIRIM - RO; 13/11/2018 a 14/11/2018; 1,5;
254,00; 0,00; 82,74; 298,26
VALMIR
MARIA
DE
FARIAS;
Assistente
I;
ALVORADA
DO
OESTE,
BURITIS,
COSTA
MARQUES, MACHADINHO D'OESTE, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO; 05/11/2018 a 10/11/2018; 5,5; 254,00;
0,00; 206,85; 1.190,15
III. Determinar que os servidores apresentem relatórios de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término das
viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 05/11/2018, 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 0355569 e o código CRC
691F103A.
Portaria – 1012/2018
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, XXXII; 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 0002464-12.2017.6.22.8010, o pagamento de diárias aos
colaboradores da 10ª Zona Eleitoral de Jaru, abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos com a
finalidade de auxiliar nas eleições gerais, montar seções e auxiliar os mesários e eleitores.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
CLODOALDO FURTADO; Colaborador; Distrito de Santa Cruz da Serra (JARU - RO); 28/10/2018 a 28/10/2018;
0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
DALVIMARA SOUZA DA SILVA; Colaborador; Distrito de Tarilândia (JARU - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018; 1,0;
254,00; 0,00; 0,00; 254,00
GEONE MARQUES COELHO; Colaborador; Distrito de Tarilândia - Escola José de Souza (JARU - RO);
27/10/2018 a 28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
MAGNO PEREIRA DORNELES; Colaborador; Distrito de Tarilândia (JARU - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018; 1,0;
254,00; 0,00; 0,00; 254,00
MATEUS TAVARES DE CARVALHO; Colaborador; Distrito de Tarilândia (JARU - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018;
1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
NATÁLIA KAROLINE ALVES DE SOUZA PEREIRA QUEIROZ; Colaborador; Jaru-Uaru (JARU - RO); 27/10/2018
a 28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
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TATIANE RODRIGUES RIBEIRO GONÇALVES; Colaborador; Jaru-Uaru (JARU - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018;
1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
VERA ÂNGELA IULIANO ALVES; Colaborador, Distrito de Bom Jesus (JARU - RO); 28/10/2018 a 28/10/2018; 0,3;
254,00; 0,00; 0,00; 84,67
II. Determinar que os colaboradores apresentem relatórios de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término
das viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 05/11/2018, às 17:16,
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 0347682 e o código CRC
09AAB017.
Portaria – 1133/2018
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, XXXII; 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 0002834-84.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias aos
servidores deste Tribunal abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos a Ouro Preto do Oeste/RO,
com a finalidade de participarem de Reunião com os eleitores que tiveram problemas com as urnas eletrônicas na
votação do 1º turno das Eleições 2018.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
FÁBIO ZANCO DE OLIVEIRA FERRAZ; Chefe De Seção; OURO PRETO DO OESTE - RO; 24/10/2018 a
25/10/2018; 1,5; 254,00; 0,00; 82,74; 298,26
JOSÉ JOÃO RIBEIRO; Técnico Judiciário; OURO PRETO DO OESTE - RO; 24/10/2018 a 25/10/2018; 1,5;
254,00; 0,00; 82,74; 298,26
PLÍNIO MARTINS DE OLIVEIRA; Coordenador; OURO PRETO DO OESTE - RO; 24/10/2018 a 25/10/2018; 1,5;
297,00; 0,00; 82,74; 362,76
II. Determinar que os servidores apresentem relatórios de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término das
viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
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Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 29/10/2018, às 18:49,
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 0353831 e o código CRC
F4757BA8.
Portaria – 1095/2018
A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 066/2018, art. 1º, XXXII; e em conformidade com a Resolução
TSE 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO 08, de 31/05/2007;
Considerando Portaria 955 (0343267), que autorizou o pagamento de diárias aos servidores da 19ª Zona Eleitoral
de Santa Luzia do Oeste em virtude de seus deslocamentos a serviço da Justiça Eleitoral.
Considerando atualização das distâncias concernentes ao Município de Santa Luzia do Oeste, conforme
Informação SEDESC 7301 (0346191), que gerou diferenças de valores conforme Remessa SEDIP (0347253).
Considerando Solicitação 19ª ZE (0348928) que informa que os colaboradores Antônio de Souza, Emerson
Constante e Henrique Alves de Jesus tem valores de diárias a devolver mas não trabalharão ou efetuarão
deslocamentos no 2º turno das Eleições.
Considerando Informação SEDIP (0351313).
RESOLVE:
I. Determinar que os colaboradores efetuem, no prazo de cinco dias conforme art. 59, caput, da Lei 8.112/90, a
devolução dos valores recebidos a título de diárias, conforme abaixo discriminado:
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Total Diárias a devolver
ANTONIO DE SOUZA; Colaborador; São Felipe do Oeste e Zona Rural (SÃO FELIPE D''OESTE - RO);
06/10/2018 a 07/10/2018; 84,67
ANTONIO VITALLI; Colaborador; Santa Luzia do Oeste - RO; 17/09/2018 a 17/09/2018; 43,33
EMERSON CONSTANTE DOS SANTOS; Colaborador; Zona Rural de Santa Luzia D''Oeste (Escola Polo)
(SANTA LUZIA D''OESTE - RO); 07/10/2018 a 07/10/2018; 84,67
HENRIQUE ALVES DE JESUS; Colaborador; ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO; 06/10/2018 a 07/10/2018;
169,33
III. Determinar ao setor competente que providencie a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU), para
que os colaboradores procedam à devolução dos valores discriminados.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral do TRE-RO
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 29/10/2018, às 18:55,
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 0352029 e o código CRC
39F8BBBB.
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SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 12/11/2018
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 12/11/2018 às 16h
(dezesseis horas), no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Avenida Presidente
Dutra, 1889, Bairro Baixa União, nesta Capital, dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou
constantes de pautas já publicadas:
1. PETIÇÃO n. 0600922-44.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho - RO
Relatora: Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Assunto: Prestação de Contas - De Candidato - Prestação de Contas
Requerente: ROSALIA OLIVEIRA DA COSTA
Advogada: ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS – OAB/RO n. 391-B
Porto Velho, 6 de novembro de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
Decisões judiciais

Processo 0601469-84.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0601469-84.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
IMPETRANTE: ACIR MARCOS GURGACZ
Advogados do(a) IMPETRANTE: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO5193, NELSON CANEDO MOTTA RO002721, CRISTIANE SILVA PAVIN - RO8221 IMPETRADO: JUIZO DA 20ª ZONA ELEITORAL DE PORTO
VELHO/RO
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ACIR MARCOS GURGACZ, em face
de ato reputado coator proferido pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho/RO, que determinou a remoção de
bandeiras fixadas em mastros ao longo da Av. Jorge Teixeira, em Porto Velho.
Sustenta o impetrante que a decisão proferida vai de encontro à legislação vigente que permite a propaganda por
meio de bandeiras móveis ao longo de via pública, cuja mobilidade seja auferida com a colocação e retirada entre
seis e vinte e duas horas.
Pleiteou a medida liminar com a finalidade de se fazer cessar a eficácia da ordem contida na notificação bem
como para fins de autorizar que o impetrante se utilize da propaganda ora impugnada.
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A liminar foi deferida (ID 64440), para suspender os efeitos da decisão, sob o fundamento de que a notificação
expedida pelo magistrado excedeu os limites do poder de polícia
Em informações, pondera a autoridade coatora que foram utilizadas barras de ferro para fixar as bandeiras de
propaganda em jardim público de modo que é necessário enterrar parte no chão, o que a torna fixa e em
desacordo com as normas eleitorais.
Em manifestação, a d. Procuradoria Regional Eleitoral pugnou, inicialmente, que não se operou a perda
superveniente do objeto uma vez que a decisão liminar proferida repercute na campanha eleitoral de outros
candidatos, inclusive do segundo turno, ante a expectativa do permissivo da conduta de afixar mastros com
bandeiras ao longo de canteiros públicos.
Quanto ao mérito, entendeu o parquet que o mandado de segurança deve ser denegado uma vez que as
bandeiras foram afixadas ao solo por meio de mastros de ferro (propaganda fixa). Ainda, que referida afixação ao
solo se deu de forma justaposta, o que caracteriza efeito de outdoor, sendo, assim, vedado.
É o relatório.
Decido.
O presente Mandado de Segurança busca desconstituir decisão consubstanciada na notificação que determinou
a retirada de todas as propagandas afixadas no solo dos canteiros da avenida Jorge Teixeira, já que não
confeccionadas em cavaletes móveis como determina a legislação.
Da análise dos autos infere-se que não mais subsiste o interesse processual do impetrante, ante a perda
superveniente do objeto.
Com efeito, ultrapassado o primeiro turno das eleições, e sendo constatado que o impetrante não logrou êxito nas
urnas, não há mais o que se falar em propaganda eleitoral por qualquer meio em seu favor. Além disso, a liminar
ora proferida garantiu a realização da propaganda eleitoral durante todo o período em que lhe foi conveniente de
modo que se impõe reconhecer a perda superveniente de interesse processual.
Nesse sentido colho o seguinte entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.
ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. SENADOR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, exaurido o período da propaganda eleitoral relativa ao
primeiro turno das Eleições 2014, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. (RESPE - Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 148407 - GOIÂNIA – GO. Acórdão de 23/10/2014. Relator(a) Min.
João Otávio De Noronha)
ELEIÇÕES 2014. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ENCERRAMENTO DO PRIMEITO TURNO DAS ELEIÇÕES. TÉRMINO DOS
PROGRAMAS ELEITORAIS GRATUITOS. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES.
(...)
"Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal" (REspe 5469-23, rel. desig. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 19.10.2010).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS
ELEIÇÕES. PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda
superveniente do interesse recursal. (RESPE nº 545891 - GOIÂNIA –GO. Acórdão de 19/10/2010. Relator(a) Min.
Marco Aurélio)
Sobre o tema, colho também o seguinte ensinamento doutrinário:
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"(...) o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que
se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação consistir na utilidade do
provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. ( ..... ) O
interesse de agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela
jurisdicional pedido". (Manual de Direito Processual Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 21 ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 1.985, pp. 1551156 —Tradução).
No caso em exame, não há utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, considerada a realização do
pleito no seu primeiro turno.
Ademais, a decisão a ser proferida será considerada inócua para o caso concreto já que o resultado almejado,
que foi a manutenção das propagandas ao longo da pista, já foi reconhecido, usufruído e exaurido pelo impetrante
de modo que não existem razões para que se dê prosseguimento ao feito.
Por tal razão, com a devida vênia à d. Procuradoria, entendo que não se pode considerar a eventual repercussão
da decisão liminar na campanha eleitoral de outros candidatos no âmbito do segundo turno, notadamente quando
o processo é destinado a uma situação específica.
Situações futuras serão analisadas de acordo com as suas peculiaridades e fundadas no livre convencimento do
julgador que poderá se servir da diretriz aqui seguida na sua fundamentação especialmente por se tratar de uma
nova eleição.
Em face do exposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto ante o término do primeiro turno das eleições
e fulcrado no artigo 485, incisos VI do CPC e artigo 33 do Regimento Interno1 deste Tribunal, julgo extinto o
processo sem resolução do mérito.
Intime-se, publicando-se
Porto Velho, 25 de outubro de 2018.
PAULO KIYOCHI MORI
Relator
1 Art. 33. Compete ao relator:
V – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido seu objeto;
Processo 0600837-58.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 431/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 837-58.2018.6.22.0024 - CLASSE 30 CEREJEIRAS - RO
Relatora: Juíza Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Assunto: Prestação de Contas - Exercício Financeiro
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Comissão Provisória Cerejeiras/RO
Advogado: José Antônio Duarte Alvares –OAB/MT N. 3432/O
Advogado: Agnaldo Cardoso da Silva –OAB/RO n. 5946
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório municipal. Exercício 2017. Forma simplificada.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Não abertura de conta bancária. Regularidade. Recurso
não provido. Contas aprovadas.
I - De acordo com o disposto no art. 32, §4º, da lei N. 9.096/95, a prestação de contas de diretório municipal pode
ser feita de forma simplificada. Bastando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, de maneira que, mesmo ausente conta bancária, atendidos os requisitos da norma de regência,
aprovam-se as contas anuais da agremiação partidária.
II – Recurso conhecido e não provido, para manter as contas aprovadas.
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ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer do recurso, e no mérito, negarlhe provimento, nos termos do voto da relatora, à unanimidade.
Porto Velho, 26 de outubro de 2018.
Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora
Processo 0601603-14.2018.6.22.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0601603-14.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
[Enquete]
RELATORA: ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: COLIGAÇÃO "RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO" (PSDB / DEM / PSD / PRB /
PATRI)
Advogados do(a) IMPETRANTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCELO ANDRE
AZEVEDO VERAS - RO7768, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL
- RO5649, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO002827 IMPETRADO: JAQUELINE CONESUQUE GURGEL DO
AMARAL, UNIÃO FEDERAL, RESPONSÁVEL PELO PERFIL "ALEXANDREVJR" NO INSTAGRAM, FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) IMPETRADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
DECISÃO LIMINAR
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera partes, impetrado pela Coligação
“Rondônia, Esperança de Um Novo Tempo” (PSDB / DEM / PSD / PRB / PATRI) contra ato da Juíza Auxiliar da
Propaganda —Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral —que, nos autos da Representação n. 060156769.2018.6.22.0000, indeferiu pedido de liminar que visava determinar ao usuário da rede social instagram
“ALEXANDREVJR”, URL de acesso: https://www.instagram.com/alexandrevjr/, e ao “INSTAGRAM”, representado
pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, CNPJ 13.347.016/0001-17, que deixassem de veicular
enquete com cunho eleitoral, bem como a fixação de multa pela realização da enquete (ID 72428).
Sustenta a impetrante que a autoridade apontada como coatora ao indeferir a medida liminar pleiteada atuou com
ilegalidade, pois negara vigência à legislação que, na espécie, veda a publicação de enquetes e impõe multa pelo
descumprimento da norma.
Requer deferimento do pedido de liminar para que seja suspensa a decisão ora combatida e determinada a
retirada do ar do conteúdo ilícito e seus compartilhamentos, bem ainda a imposição da multa prevista no §3º do
art. 33 da Lei nº 9.504/97.
Requer, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar as informações necessárias e, ao final, a
confirmação da liminar.
É o relatório. Decido sobre o pedido de liminar.
Ao tomar conhecimento do presente mandado de segurança foi procedida consulta aos autos da Representação
n. 0601567-69.2018.6.22.0000, constatando-se juízo de retratação (ID 74125), proferido pela Juíza Auxiliar da
Propaganda —Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral, que entendeu por bem, conceder a liminar em favor do
ora impetrante, o que torna inócua o prosseguimento deste mandado de segurança.
Sendo assim, entendo que neste feito opera-se a falta de interesse processual pela perda superveniente do objeto
da ação.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Intimem-se.
Porto Velho, 19 de outubro de 2018.
JUÍZA ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora
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Processo 0601474-09.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
MANDADO DE SEGURANÇA (120) – PROCESSO N. 0601474-09.2018.6.22.0000 –PORTO VELHO –
RONDÔNIA [PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - CONDUTA VEDADA A EMISSORA DE
RÁDIO/TELEVISÃO NA PROGRAMAÇÃO NORMAL] RELATOR: Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ IMPETRANTE:
ELEIÇÃO 2018 CARLOS MAGNO RAMOS SENADOR ADVOGADOS DO IMPETRANTE: FRANCISCO RAMON
PEREIRA BARROS - RO8173, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO –RO003766 IMPETRADO: JUIZ
AUXILIAR DA PROPAGANDA LITISCONSORTE PASSIVO: MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO
DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por “ELEIÇÕES 2018 –CARLOS MAGNO
RAMOS –SENADOR” em face de decisão interlocutória, prolatada por Juiz Auxiliar deste Regional, que indeferiu a
tutela de urgência requerida nos autos da Representação n. 0601458-55.2018.6.22.0000 movida em desfavor de
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA BRITO para que, liminarmente, fosse determinada a remoção de propaganda
eleitoral produzida com base em imagens geradas pela TV Câmara, além da abstenção de realizar novas
propagandas similares, bem como a aplicação de multa pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, II, §§4º
e 8º da Lei n. 9.504/1997 (ID 64232).
Em sede mandamental, a impetrante reitera as razões e os pedidos deduzidos na representação eleitoral,
pugnando pela cessação imediata da veiculação supostamente contrária ao regramento legal, com o deferimento
da liminar e, no mérito, que seja concedida a segurança em definitivo, aplicando-se a sanção pecuniária prevista
para a hipótese.
O pedido liminar foi indeferido (ID 65264).
Não houve manifestação da autoridade impetrada e, tampouco, do litisconsorte passivo (ID 72481).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito sem
resolução de mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual (ID 75430).
É, em síntese, o relatório. DECIDO.
Inicialmente, registra-se que o presente feito foi autuado e distribuído em 26/9/2018 e, cumprido o rito preconizado
na Lei n. 12.016/2009, retornou concluso para julgamento em 22/10/2018 (ID 64600).
No mérito, a presente ação tem por objeto a remoção de publicidade irregular levada a efeito no primeiro turno do
pleito em curso, nas redes sociais do candidato, ora indicado como litisconsorte passivo, consubstanciada em
propaganda eleitoral produzida com base em imagens geradas pela TV Câmara, constituindo, em tese, conduta
vedada aos públicos em campanha e atraindo as reprimendas legais, consoante disposto no art. 73, II, §§4º e 8º
da Lei n. 9.504/1997.
Pois bem, sob esse prisma, é certo que com a realização do primeiro turno das eleições e o consequente
encerramento do período de propaganda eleitoral referente ao pleito majoritário para os cargos de Senador da
República, o fundamento apresentado para a remoção do conteúdo supostamente prejudicial à campanha eleitoral
não mais subsiste.
Ademais, no que diz com a aplicação de sanção pecuniária, assenta-se que a presente ação mandamental não é
via adequada para tal pretensão, porquanto o objeto aqui discutido é unicamente o ato judicial exarado pela
autoridade coatora; devendo a matéria ser deduzida na Representação n. 0601458-55, em curso perante o juízo
auxiliar da propaganda.
Diante disto, não mais subsiste interesse/utilidade processual da impetrante no caso em exame, esvaindo-se o
objeto da demanda, como bem asseverou a douta Procuradoria Regional Eleitoral:
“No presente caso, no entanto, verifica-se a existência de perda superveniente do objeto da demanda, uma vez
que o pleito deduzido na inicial diz respeito à remoção de conteúdo entendido como irregular pelo impetrante,
veiculado na campanha de primeiro turno.
Assim, com o encerramento do período de propaganda eleitoral e a finalização do pleito de 2018 no tocante à
disputa ao cargo de senador, soçobrou o objeto ao qual era direcionada a pretensão do impetrante, impondo-se a
extinção do feito sem julgamento do seu mérito.
(…)
Por fim, no tocante ao requerimento “aplicação de multa pelo cometimento de conduta vedada” inserido em pedido
da inicial, deve-se destacar a absoluta inadequação da via eleita – impetração de mandado de segurança –para a
sua consecução, por se tratar de matéria que deve ser deduzida em representação eleitoral autônoma, a ser
processada na forma do disposto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 73, §12, da Lei n. 9.504/97).”
Nesse sentido a doutrina de Fredie Didier Jr., na obra “Curso de Direito Processual Civil”, 2012:
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“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável
pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, "por sua natureza, verdadeiramente se
revele –sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do
requerente. […]
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a
obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa.” (g. n.)
Dessa forma, na via da ação constitucional, só resta ao julgador declarar extinto o feito, sem resolução de mérito,
como prescreve a legislação processual vigente[1], em razão da perda superveniente do interesse processual da
impetrante.
Ademais, o Regimento Interno deste Regional faculta ao relator decidir monocraticamente sobre pedidos
manifestamente prejudicados[2].
Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação mandamental, em razão da perda superveniente do interesse
processual e, via de consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI,
CPC/2015, c/c 33, V, do RI/TRE-RO.
Dê ciência à Procuradoria Regional Eleitoral e à Advocacia Geral da União.
Publique-se.
Porto Velho, 26 de outubro de 2018.
Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Relator
[1] “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…) VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;”
[2] “Art. 33. Compete ao relator: (…) V –julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido seu objeto;”
Processo 0600845-35.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 433/2018
RECURSO ELEITORAL N. 0600845-35.2018.6.22.0000 - PJE –CEREJEIRAS –RO
Relatora: Juíza Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Assunto: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Partido Socialista Brasileiro - PSB - Comissão Provisória - Cerejeiras -RO
Advogado: Nelson Canedo Motta –OAB/RO n. 2721
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes –OAB/RO n. 5193
Advogado: Gustavo Nobrega da Silva –OAB/RO n. 5235

Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório municipal. Exercício 2017. Forma simplificada.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Não abertura de conta bancária. Regularidade. Recurso
não provido. Contas aprovadas.
I - De acordo com o disposto no art. 32, §4º, da lei n. 9.096/95, a prestação de contas de diretório municipal pode
ser feita de forma simplificada. Bastando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, de maneira que, mesmo ausente conta bancária, atendidos os requisitos da norma de regência,
aprovam-se as contas anuais da agremiação partidária.
II – Recurso conhecido e não provido, para manter as contas aprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer do recurso, e no mérito, negarlhe provimento, nos termos do voto da relatora, à unanimidade.
Porto Velho, 26 de outubro de 2018.
Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora
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Processo 0600841-95.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 436/2018
RECURSO ELEITORAL n. 0600841-95.2018.6.22.0000 –Classe 30 - PIMENTEIRAS DO OESTE - RO
Relator: Juiz Flávio Fraga e Silva
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Partido Republicano da Ordem Social - Comissão Provisória Municipal
Advogado: Wesley Souza Silva –OAB/RO n. 7775
Advogada: Sonia Cristina Arrabal de Brito –OAB/RO n. 1872
Advogado: Paulo Jesus Landim Moraes –OAB/RO n. 6258
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro 2017. Declaração de ausência de
movimentação financeira. Juntada de extratos bancários pelo partido. Desnecessidade. Extrato de movimentação
financeira do sistema de prestação de contas de partido político (SPCA). Demonstração de ausência de
movimentação de recursos financeiros. Regularidade da prestação de contas simplificada
I –Tratando - se de declaração de ausência de movimentação financeira prestada pelo partido, a não ocorrência
de entradas e saídas de recursos na conta corrente do partido sinaliza a ausência de movimentação financeira,
motivo suficiente para aprovar as contas do prestador.
II –É desnecessária a juntada de extratos bancários pelo partido se, em consulta ao sistema da Justiça Eleitoral,
constatou –se a ausência de movimentação financeira em conta bancária, à luz do que dispõe o art. 45, II, da Res.
TSE n. 23.464/2015.
III - Recurso conhecido e não provido, para manter integra a sentença que considerou como prestadas e
aprovadas as contas do órgão partidário municipal.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer do recurso, e no mérito, negarlhe provimento, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 30 de outubro de 2018.
Juiz FLÁVIO FRAGA E SILVA
Relator

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Atas de Registro de Preços

Extrato de Ata Registro Preços
Espécie: Extrato das Atas de Registro de Preços nºs. 91, 94, 96 e 98/2018, decorrentes do Pregão Eletrônico
TRE-RO 041/2017/TRE-RO. Processo SEI 0000885-25.2018.6. 22. 8000. 1ª) ARP nº 91/2018 –Adjudicatária:
PAPELARIA TEIXEIRA LTDA. CNPJ: 04.925.681/0001-50. Objeto: Item 10 do Edital. Objeto: QUADRO BRANCO,
com as seguintes especificações: material laminado melamínico brilhante, acabamento superficial, finalidade
lançamento de informações, moldura em alumínio, dotada de furos ou dispositivo para fixação em parede; suporte
para marcadores; Dimensões podendo variar de: 100 cm a 120 cm (largura) x 80 cm a 90 cm (altura); Garantia
mínima de 1(um) ano, contado do recebimento definitivo. Marca: Stalo. Unid. Quant. 30. Vlr. Unit. R$ 129,60. Valor
total da ARP R$ 3.888,00. 2ª) ARP nº 94/2018 –Adjudicatária: CINEFLEX INDUSTRIA DE PORDUTOS VISUAIS
EIRELI. CNPJ: 10.776.858/0001-04. Objeto: I) Item 14 do Edital. Objeto: TELA DE PROJEÇÃO manual, em
formato quadrado (1:1), alojamento em perfil sextavado de alumínio com pintura eletrostática preta, alça
p/transporte, sustentação em tripé retrátil, tela em plástico vinil com medidas aproximadas de 1,80 x 1,80 m,
Garanta mínima de 1(um) ano. Marca: Cineflex. Unid. Quant. 25. Valor Unit. R$ 450,00. Valor total da ARP R$
11.250,00. 3ª) ARP nº 96/2018 –Adjudicatária: S N A –COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA. CNPJ:
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14.756.414/0001-50. Objeto: I) Item 09 do Edital. Objeto: QUADRO BRANCO, com as seguintes especificações:
Material laminado melamínico brilhante, acabamento superficial, finalidade lançamento de informações, moldura
em alumínio, dotada de furos ou dispositivo para fixação em parede; Suporte para marcadores; Dimensões: 175 a
200 cm (largura) x 115 A 150 cm(altura); Garantia mínima de 1(um) ano contado do recebimento definitivo. Marca:
Stalo. Unid. Quant. 30. Valor Unit. R$ 241,45. Valor total da ARP R$ 7.243,50. 4ª) ARP nº 98/2018 –Adjudicatária:
GERALDO C GUITTI - ME. CNPJ: 28.360.435/0001-66. Objeto: Item 06 do Edital. MICROFONE SEM FIO com as
seguintes especificações técnicas: Frequência disponível aproximada de 558Mhz a 570Mhz; Distância de
operação (em condições ideais)de aproximadamente 20 metros / modo HI power de aproximadamente 80 metros;
Faixa de frequência aproximada de de 50 Hz a 15 kHZ (depende do tipo do microfone); Duração da bateria de até
10 horas com 2 pilhas AA; Faixa dinâmica aproximada de >90dB; mínimo de 6 Canais selecionáveis; 4 Sistemas
compatíveis; 1 saída de áudio P-2; 1 saída de áudio XLR; Botão on/off; Nível de entrada de áudio: -20dBV;
Impedância de entrada aproximada de 22KOhms; Peso: 1,50 kg; Garantia mínima de 1(um) ano e assistência
técnica em Porto Velho. Marca: Lyco. Unid. Quant. 04. Valor Unit. R$ 859,90. Valor total da ARP R$ 3.439,60.
Valor total das ARP’s. R$ 25.821,10. Vigência das Atas: 12 meses a contar da publicação no D.O.U. Assinadas
por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO, em 06/10/2018 e pelos representantes das
empresas, em datas variadas.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA, Técnico Judiciário, em
06/11/2018, às 10:33, 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 0356843 e o
código CRC F4FF80AD.
Licitações e Compras
Avisos de Licitação

Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2018
PROCESSO Nº 0001281-02.2018.6.22.8000

OBJETO: Registro de preços de 72.000 (setenta e duas mil) Unidades de Serviços Técnicos –UST, para eventual
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de suporte aos usuários e às equipes de
gestão de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia, conforme especificações, termos e condições estabelecidas no edital e em seus anexos.
FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta. Empreitada por preço global.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, às 10h30min do dia 20 de
novembro de 2018 (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 07 de novembro de 2018, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, mediante solicitação formal na Seção de
Licitações e Compras do TRE/RO, no endereço acima indicado. TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: (69) 32112082/2168/2165.
Documento assinado eletronicamente por LIZ CRISTINA PINTO DUARTE, Pregoeiro(a), em 05/11/2018, às 18:49,
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 0356678 e o código CRC
940EA09C.
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Avisos de Retificação

Retificação de Publicação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2018 - REPUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 0001813-73.2018.6.22.8000
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bens permanentes de
informática (scanners, projetores e impressoras de etiquetas), para suprir as demandas da Justiça Eleitoral de
Rondônia, conforme especificações constantes no edital e seus anexos integrantes.
Na publicação efetuada no dia 06/11/2018, DJE nº 20180208,
onde lê-se:
"ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, às 15h00min do dia 31 de
outubro de 2018 (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 18 de outubro de 2018, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, mediante solicitação formal na Seção de
Licitações e Compras do TRE/RO, no endereço acima indicado.",
leia-se:
"ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, às 10h30min do dia 19 de
novembro de 2018 (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 06 de novembro de 2018, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, mediante solicitação formal na Seção de
Licitações e Compras do TRE/RO, no endereço acima indicado.".
Permanecem inalteradas as demais informações.
Documento assinado eletronicamente por Roberto Azevedo Andrade Júnior, Técnico Judiciário, em 06/11/2018, às
16:29, 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 0357279 e o código CRC
29E73F7F.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
4ª Zona Eleitoral
Editais
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Intimação ré Maria Cristina Rey - em local incerto e não sabido
Processo n. 98-59.2017.622.0004
Protocolo n. 8140/2017
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Vanderlei Amauri Graebin e Maria Cristina Rey
Advogados: Maria Cristina Rey - OAB/RO 7754; Vanderlei Amauri Graebin – OAB/RO 689
Infração penal: art. 350 do Código Eleitoral
Prazo do edital: 15 (quinze) dias
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, intima a ré MARIA CRISTINA REY, brasileira, divorciada, advogada, portadora do RG 674672
SSP/RO, OAB/RO 7754 e CPF 656.477.342-00, filha de Afonso Rey e Matilde Sandeski, atualmente em lugar
incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença proferida nos autos 98-59.2017.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face dos eleitores
VANDERLEI AMAURI GRAEBIN e MARIA CRISTINA REY, imputando-lhes o delito capitulado no art. 350 do
Código Eleitoral.
Aduz o autor, em sua peça vestibular, que o réu Vanderlei, de forma livre e consciente, omitiu, para fins eleitorais,
em documento público, declaração que dele devia constar, consistente no valor real de gastos com combustíveis,
utilizados durante sua campanha ao cargo de vereador, nas eleições 2016 e que a acusada Maria, esposa do coréu Vanderlei, auxiliou-o na referida empreitada, através da concessão de empréstimos e de uso de seu nome,
para abertura de cadastro, no posto de combustível utilizado para abastecimento de veículos de campanha.
A denúncia foi recebida (fl. 223) e os réus devidamente citados (fls. 226/227), tendo apresentado suas defesas
preliminares, às fls. 230/263 e 265/288, ocasião em que aduziram a atipicidade dos fatos, bem como a ausência
de dolo na conduta dos agentes, eis que não houve qualquer distribuição de combustível, não declarada, na
prestação de contas de campanha do acusado Vanderlei.
Em audiência (fl. 338/343), foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e colhido o
interrogatório do réu Vanderlei. A ré Maria não compareceu no referido ato, estando, entretanto, representada por
seu advogado.
Encerrada a fase de instrução processual, vieram aos autos as derradeiras alegações do Ministério Público
Eleitoral (fls. 346/348), em que pugnou pela condenação do réu Vanderlei, nos termos requeridos na denúncia e
pela absolvição da ré Maria, por falta de provas.
A defesa dos acusados aportou suas alegações finais, às fls. 352/371 e 373/391, requerendo a absolvição dos
réus, em razão da atipicidade da conduta, da ausência de dolo e da falta de provas para a condenação.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Consta da denúncia que o réu Vanderlei omitiu, em sua prestação de contas relativa à campanha de 2016, os
gastos totais e reais com combustível, fazendo ali constar valor não condizente com a realidade das quantias
efetivamente despendidas e que a co-ré Maria, auxiliou-o na referida conduta, abrindo cadastro em seu nome, no
posto de combustível utilizado para abastecimento dos veículos, durante a campanha eleitoral, a fim de dissimular
os gastos efetivamente realizados.
Compulsando os autos, verifico que o acusado Vanderlei declarou à Justiça Eleitoral, por ocasião de sua
prestação de contas final, relativa à eleição 2016, o valor total de gastos com combustíveis de R$ 1.172,10 (um mil
cento e setenta e dois reais e dez centavos), conforme se verifica à fl. 048.
Analisando o relatório emitido pelo Posto de Combustível Sena (fls. 036/038), vê-se que, no período de
21/09/2016 a 10/12/2016, os gastos com combustíveis em nome da ré Maria foram de R$ 13.019,75 (treze mil e
dezenove reais e setenta e cinco centavos).
Entretanto, da referida planilha não é possível aferir, com plena certeza, quais gastos se referiram à utilização de
combustível para campanha e quais se destinaram ao consumo pessoal e privado dos réus.
Vê-se, destarte, que não há prova robusta suficiente a demonstrar o cometimento de conduta ilícita pelos
acusados, em relação à omissão do valor de gastos com combustíveis, utilizados durante o pleito de 2016, eis que
a acusação não logrou comprovar, de forma uníssona, a deliberada intenção de fraudar as contas eleitorais.
A esse respeito, confira-se:
RECURSO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE FALSIDADE ELEITORAL (ART. 350, CE) SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA INICIAL - ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA, EM TESE, CONFIGURADORA DE CRIME ELEITORAL EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS - REJEIÇÃO. Não é inepta a denúncia que detalha a omissão de
informações em prestação de contas de campanha com o "intuito de obter vantagens eleitorais" que, em tese,
caracterizam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 2. PRELIMINAR DE
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INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MERA IRREGULARIDADE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA - REJEIÇÃO. O fato de o Ministério Público ter apresentado as
alegações finais fora do prazo legal não implica em nulidade por cerceamento de defesa quando preservada a
garantia do réu ao contraditório. 3. MÉRITO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES - PROVA PRECÁRIA - RECURSO
PROVIDO - ABS0LVIÇÃO -EFEITOS PARA A CO-DENUNCIADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO (CPP, ART.
580). Omitir informações em prestação de contas tipifica, in thesi, o crime do art. 350 do Código Eleitoral.
Entretanto, a existência de dolo específico pressupõe o exame dos elementos probatórios produzidos. Meros
equívocos contábeis não autorizam reprimenda pelo ilícito de falsidade eleitoral se inexiste prova de omissão
dolosa de receitas ou despesas em prestação de contas, na qual se atribuiu o ocultamento financeiro de
campanha.
(TRE/SC, Acórdão n. 31302, RECURSO CRIMINAL N. 84-80.2013.6.24.0062, Relator: Juiz Antônio do Rêgo
Monteiro Rocha. PROCESSO JULGADO NA SESSÃO DE 20.06.2016). Grifou-se.
III – DISPOSITIVO:
Assim, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e, via de consequência, absolvo os réus VANDERLEI
AMAURI GRAEBIN e MARIA CRISTINA REY, já qualificado nos autos, por falta de provas a embasar um decreto
condenatório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Registre-se.
Publique-se, na íntegra, no DJE-TRE/RO.
Intimem-se os réus, advogando em causa própria, através do DJE/TRE-RO e pessoalmente, com expedição de
mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 22 de outubro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz Eleitoral"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos seis dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Fabíola
Bernardo Canuto Franco Assunção - Chefe de Cartório da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por
ordem do MM Juiz Eleitoral.
FABÍOLA BERNARDO CANUTO FRANCO ASSUNÇÃO
Chefe de Cartório
Assinatura autorizada pela Portaria n. 003/2013/04ªZE/RO,
publicada no DJE-TRE/RO n. 096 de 29/05/2013

5ª Zona Eleitoral
Editais

CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL
EDITAL n. º 23/2018
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 05ª Zona Eleitoral, Sra. MAXULENE DE SOUSA FREITAS, no uso de suas
competências legais e em conformidade com a lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao
disposto no Provimento nº 02/2009 da CRE/TRE-RO e art. 1º, §1º, da Resolução/TSE nº 21.372/2003, designou o
dia 27 (vinte e sete) de novembro do ano de 2018, a partir das 16 horas, para a realização da CORREIÇÃO
ORDINÁRIA ANUAL, na sede deste Fórum da 05ª Zona Eleitoral do Estado de Rondônia, instalado na Av.
Chianca, 1159, Centro, Costa Marques/RO. E, para que ninguém alegue ignorância, determinou a Exmª. Juíza
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado eletronicamente, na
forma da Lei.
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Dado e passado no Cartório da 05ª Zona Eleitoral, Costa Marques, Estado de Rondônia, aos 6 dias do mês de
novembro de 2018. Eu, ____, Franco Augusto Cardoso, Chefe de Cartório da 05ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral – 05ªZE
9ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo nº 17-61.2018.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de Contas – exercício de 2017
Protocolo: 1.873/2018
Partido: PP – Partido Progressista
Município: Pimenta Bueno
Advogado: Cezar Arthur Felberg – OAB/RO 3841
Presidente: Celso Felberg
Advogado: Cezar Arthur Felberg – OAB/RO 3841
Tesoureiro: Rubens Domingos da Cruz
Advogado: Cezar Arthur Felberg – OAB/RO 3841
SENTENÇA.
Trata-se de Prestação de Contas anual do exercício 2017 apresentada pelo Partido Progressista – PP de Pimenta
Bueno.
Juntou documentos de fl. 05/31.
Os representantes do Partido foram intimados para regularizar a representação processual (fl. 34/35), o que foi
atendido (fl. 38 e 42).
Foram intimados ainda a apresentar BP e DR, tendo o prazo decorrido in albis (fl. 47).
Certidão de que BP e DR não foram apresentados via SPCA (f. 45).
Foi publicado Edital notificando eventuais terceiros interessados (fls. 50), com decurso do prazo in albis (fl. 51).
Relatório preliminar, fls. 56/57, com posterior intimação dos responsáveis para regularização (fl. 59) e certidão de
decurso do prazo (fl. 59).
O Ministério Público Eleitoral manifestou à fl. 62 pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
O Partido não apresentou a Escrituração Contábil Digital, que é obrigatório aos órgãos municipais desde o
exercicio de 2017, mesmo que não tenha havido movimentação no período.
Vide Resolução TSE n. 21.840/2004 (art. 3º); Art. 30 da Lei n. 9.096/95; Resolução TSE n. 23.543/2017 (art. 25;
art. 66 e art. 4º, inc. IV).
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Obrigatório também o encaminhamento da ECD pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
independentemente da existência ou não de movimentação financeira, consoante disposto nos artigos 25 a 27 da
Resolução TSE nº 23. 546/2017.
Os partidos que não utilizarem o SPCA e a ECD/SPED poderão ter suas contas julgadas não prestadas,
consoante disposto no artigo 46, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Este é o caso.
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PROGRESSISTA. EXERCÍCIO 2015. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. É
obrigatória a apresentação de todas as peças e documentos elencados no artigo 29 e seus incisos, da Resolução
TSE nº 23.432/2014. 2. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à
obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de
campanha. 3. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Partidário,
enquanto perdurar a inadimplência. 4. Determinada a devolução integral dos recursos provenientes do Fundo
Partidário entregues durante o exercício financeiro de 2015, nos termos do 47, § 3º da Resolução TSE nº
23.432/2014. 5. Contas julgadas não prestadas" (PC Nº 175-77.2016.6.09.0000. GOIÂNIA/GO. RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA).
O Partido não apresentou extratos bancários completos e documentos fiscais, tampouco demonstração de
resultado do exercício.
Sequer consta assinatura na certidão de regularidade do profissional da contabilidade.
Quanto ao SPCA, é obrigatório o uso do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) na elaboração e
apresentação de suas prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2017, inclusive para as Declarações
de Ausência de Movimentação de Recursos.
O uso obrigatório do SPCA é determinado no art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015 e tem como principais
objetivos a celeridade, uniformização, transparência e melhoria da fiscalização e controle das finanças e do
patrimônio dos partidos políticos.
Outra falha manifestamente grave é o fato de não ter apresentado demonstrativo de fluxo de caixa e documentos
fiscais, financeiros e contratuais comprobatórios a respeito da contratação/pagamento do Contador e do
Advogado, pois ou o contador doou a prestação do serviço e, neste caso, tem que cumprir rigorosamente o
disposto no art. 9º, da Resolução n. 23.546/2017, e art. 4º, § 3º, da Resolução n. 21.841/2004, ou então houve
pagamento do serviço de contabilidade, sendo necessário, neste caso, comprovar e indicar a fonte e apresentar
nota fiscal.
Tanto num ou noutro caso os demonstrativos apresentados pelo Partido não refletem a verdade dos fatos e
mostram-se incorretos, senão falso materialmente, pois não há menção a despesa com contador e advogado nem
no demonstrativo de pagamento de obrigações, nem no de doações de bens e serviços estimáveis.
Quanto ao advogado em particular, cumpre anotar que sequer é permitida a doação de serviços de advocacia, a
chamada advocacia pro abono, prática esta que foi expressamente proibida pelo Código de Ética e Disciplina da
OAB (art. 30, § 4º) a partir de setembro de 2016 (consoante Resolução n. 02/2015), sob pena de responsabilidade
do profissional inclusive. Vejamos:
"Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o
advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e
confie no seu patrocínio.
(…).
§ 3º A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar
instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela".
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E sob pena também de consequências gravosas para o próprio Partido, que pode ser enquadrado como
recebimento de fonte vedada.
Neste ponto, o Partido e responsáveis (Presidente e Tesoureiro) sequer podem alegar desconhecimento de tal
proibição, haja vista que, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, art. 29, §1º, o advogado é obrigado a
assinar também algumas peças financeiras importantes arroladas no caput do art. 29, tais como conciliação
bancária e todos os demonstrativos financeiros, inclusive os que se referem a pagamentos e doação. Exatamente
para que se presuma, de forma absoluta, a ciência e concordância na elaboração de tais peças, bem como, a
devida orientação jurídica sobre o que é ou não permitido.
Mesmo que assim não fosse, ao Partido e representantes não é dado alegar desconhecimento a respeito da
proibição cogente contida no Código de Disciplina da OAB, por força do art. 2º, § único, e art. 4º, inc. III, ambos da
Resolução TSE n. 23.546/17, que ratificam o dever de observância dos Partidos a toda e qualquer norma,
inclusive de cunho administrativo.
Após a elaboração do Relatório Preliminar, o Partido e seus representantes foram notificados, estes
pessoalmente, para regularizarem as omissões graves, contudo permaneceram inertes.
Em razão das falhas graves apontadas e inércia do Partido em supri-las, restou frustrada a devida apresentação
das contas, ensejando o julgamento como não prestadas.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DO CONTADOR NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA INSANÁVEL.
DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODO O PERÍODO DE
CAMPANHA. NÃO PRESTAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. NÃO PRESTAÇÃO. 1. A ausência de
assinatura do profissional de contabilidade na prestação de contas apresentada pela interessada é falha insanável
que, por si só, gera a sua desaprovação. 2. A mera apresentação formal da prestação de contas contendo a
informação de movimentação zerada de campanha não supre a necessidade de ser acompanhada de peças
obrigatórias que possam comprovar o informado pela candidata, de acordo com o art. 40 da Resolução TSE
23.406/2014, pois informação sem comprovação efetiva induz ao mesmo que não prestação de contas. 3. Tendo
em vista que o processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei n.º 12.034/2009, passou a ter natureza
jurisdicional, exige-se, para a sua regularidade, a habilitação de advogado, detentor de capacidade postulatória. A
ausência da constituição de causídico habilitado na prestação de contas, por si só, acarreta o julgamento de
contas como não prestadas. 4. Contas julgadas não prestadas. (PC - Prestação de Contas nº 150979 - Belém/PA;
Acórdão nº 27729 de 17/07/2015; Relator(a) CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 148, Data 20/8/2015, Página 5 - se grifos no original).
A Resolução n. 23.464/15 e n. 23.546/17, no art. 46, inc. IV, letra "a", estabelecem que as contas serão julgadas
como não prestadas se, depois de intimados, na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas.
Este é o caso dos autos.
Portanto, em face da ausência apontada, em especial quanto a apresentação de documentos obrigatórios e
relevantes para análise da regularidade das contas e despesas, bem como diante da postura omissa em supri-la,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN de Pimenta Bueno, com fulcro no
art. 46, inc. IV, letra "a", da Resolução TSE n.º 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo em que permanecer omisso, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis ao caso.
Deverá o Cartório promover as comunicações e lançamentos necessários.
Diante da infração, em tese, ao art. 30, § 3º, da Resolução n. 02/2015 (Código de Ética da OAB), encaminhe-se
Oficio ao Conselho Disciplinar Estadual da OAB informando sobre a suposta infração ao artigo retro mencionado,
solicitando providências e comunicação a este Juízo Eleitoral, encaminhando cópia dos documentos de fl. 03/05;
fl. 11; fl. 16/18; fl. 23/24.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral para as providências que, e se, entender cabíveis.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 05 de novembro de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
Processo nº 8-02.2018.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de Contas – exercício de 2017
Protocolo: 1.656/2018
Partido: PC do B – Partido Comunista do Brasil
Município: Pimenta Bueno
Advogado: Kleber Freitas Pedrosa Alcântara – OAB/RO 3689
Presidente: Bartolomeu Alves de Alcântara
Advogado: Kleber Freitas Pedrosa Alcântara – OAB/RO 3689
Tesoureiro: Lourival Dutra Rosa
Advogado: Kleber Freitas Pedrosa Alcântara – OAB/RO 3689
SENTENÇA.
Trata-se de Prestação de Contas anual do exercício 2017, apresentada pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB
de Pimenta Bueno.
Juntou documentos de fl. 03/67.
Os representantes do Partido foram intimados para regularizar a representação processual (fl. 70/71), o que foi
atendido (fl.74).
Foram intimados ainda a apresentar BP e DR (fls. 77/78), tendo o prazo decorrido in albis (fl. 79), contudo
posteriormente atendido (fl.83/90).
Edital intimando terceiros interessados (fl. 91), com certidão de decurso de prazo (fl. 92).
Nova intimação, sem manifestação de interessados (fl. 95/96).
Relatório preliminar, fls. 97/98.
O Partido e representantes foram intimados para regularização das falhas (fl. 99), contudo apresentaram apenas
nota explicativa (fl. 101/103).
Parecer conclusivo pela desaprovação (fl. 105/106).
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação , fl. 107.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
Apesar do imbróglio e tentativa de induzir este juízo a equívoco com justificativa fundada em princípios
constitucionais como o da economia, eficiência e eficácia, a questão se resume em uma só, e absolutamente
grave, qual seja, inexistência de escrituração contábil digital - ECD, ou seja, descumprimento direto de normas
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cogentes, impositivas, existentes não só na legislação eleitoral, mas também nas que regulam a atividade da
Receita Federal e o exercício da contadoria.
Ora, independente dos princípios abstratos constitucionais, a Resolução TSE n. 21.840/2004 (art. 3º); A Lei n.
9.096/95 (Art. 30) e Resolução TSE n. 23.543/2017 (art. 25; art. 66 e art. 4º, inc. IV) são claros quando exigem do
Partido a elaboração da Escrituração Contábil Digital, obrigatória aos órgãos municipais desde o exercício de
2017, mesmo que não tenha havido movimentação financeira no período.
Art. 66. A adoção da escrituração digital e encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
prevista no art. 26, § 2º, e 27 desta Resolução será obrigatória em relação às prestações de contas dos:
I. órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada
até 30 de abril de 2016;
II. órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser
realizada até 30 de abril de 2017; e
III. órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser
realizada até 30 de abril de 2018.
Mas não só.
É obrigatório também, em todas as esferas partidárias, o encaminhamento da ECD pelo Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), independentemente da existência ou não de movimentação financeira, consoante
disposto nos artigos 25 a 27 da Resolução TSE nº 23. 546/2017.
Tais obrigações foram exaustivamente ventiladas em todos os sítios de internet relacionados a questões eleitorais,
fiscais e partidárias, principalmente nos TRE's do País. Basta uma simples pesquisa em provedores variados para
isto se constatar. Exemplifico:
https://cfc.org.br/noticias/escrituracao-contabil-digital-dos-partidos-politicos-ficara-disponivel-para-consulta-dajustica-eleitoral/
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Junho/justica-eleitoral-tera-acesso-a-escrituracao-contabil-digitaldos-partidos-por-meio-de-servico-de-intercambio-de-dados
https://www.essentjus.com.br/noticia/Sped-Contabil/Partido-politico-como-esta-a-organizacao-do-Sped-Contabil
http://www.tre-pa.jus.br/partidos/contas-eleitorais/anual-dos-partidos-politicos
http://www.tre-ba.jus.br/imprensa/noticias-tre-ba/2018/Fevereiro/partidos-politicos-deverao-usar-sistema-spcapara-apresentar-prestacao-de-contas-a-justica-eleitoral
E foi exaustivamente ventilado exatamente em razão da penalidade a que estão sujeitos os partidos que não
utilizarem o SPCA e a ECD/SPED, qual seja, possibilidade de terem suas contas julgadas não prestadas,
consoante disposição contida no artigo 46, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Exatamente o caso.
A propósito, vejamos o julgado:
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PROGRESSISTA. EXERCÍCIO 2015. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. É
obrigatória a apresentação de todas as peças e documentos elencados no artigo 29 e seus incisos, da Resolução
TSE nº 23.432/2014. 2. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à
obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de
campanha. 3. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Partidário,
enquanto perdurar a inadimplência. 4. Determinada a devolução integral dos recursos provenientes do Fundo
Partidário entregues durante o exercício financeiro de 2015, nos termos do 47, § 3º da Resolução TSE nº
23.432/2014. 5. Contas julgadas não prestadas" (PC Nº 175-77.2016.6.09.0000. GOIÂNIA/GO. RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA).
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Portanto, os princípios constitucionais suscitados pelo Partido as fls. 101, quais sejam, economia, eficiência e
eficácia, não possuem o condão de afastar a obrigação que órgãos partidários possuem de cumprir as exigências
legais, sendo a ECD/SPED uma delas.
Na verdade, invertendo, os princípios constitucionais da eficácia e eficiência são atendidos exatamente quando o
Partido e a Justiça Eleitoral cumprem as normas contidas na legislação pertinente e atos normativos.
Ainda que inoperante ou deficiente o sistema eletrônico, fato é que o Partido não se esquiva da obrigação de
apresentar sua escrituração contábil à Receita Federal, exatamente em razão da necessidade de controle e
cruzamento de dados.
Note-se, que a escrituração apresentada a Receita tem inúmeras funções, dentre as quais, inclusive, verificar se
informações prestadas à Receita por profissionais prestadores de serviços ou doadores guardam equivalência
com o que foi informado pelo Partido declarante.
Cruzamento de dados e informações em todos os níveis e sentido.
No caso dos autos, verbi gratia, o Partido se diz desobrigado de apresentar balanço patrimonial, demonstrativos
financeiros, inclusive a escrituração contábil, pois afirma não ter movimentado recurso.
Contudo, não explica o pagamento dos honorários advocatícios e também do contador. Não a contento.
Ora, se a contratação do profissional da contabilidade é obrigatória, porque somente este é habilitado a fazer e
lançar o ECD/SPED, então os documentos apresentados neste processo podem ser materialmente
falsos/inexatos, pois ou o profissional da contabilidade foi pago, o que pressupõe necessariamente a existência de
recurso financeiro tramitando pelo Partido, ou tal profissional doou o serviço (doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro), caso em que a legislação exige prova e documentos, inclusive fiscais, com recolhimento
de impostos se for o caso, bem como exige-se ainda o cumprimento rigoroso do disposto no art. 9º, da Resolução
n. 23.546/2017, e art. 4º, § 3º, da Resolução n. 21.841/2004.
Entretanto, o demonstrativo de fls. 21 (doações recebidas) declara que não houve movimentação de recursos.
Também não consta informação da contratação no demonstrativo de obrigações a pagar (fl. 15).
Tanto num como no outro caso, as declarações apresentadas pelo Partido não refletem a verdade dos fatos e
mostram-se incorretas, senão falsas materialmente, pois não há menção a despesa contratada com contador e
advogado, nem como doação desses serviços estimáveis.
Quanto ao advogado em particular, cumpre anotar que sequer é permitida a doação de serviços de advocacia, a
chamada advocacia pro abono, prática esta que foi expressamente proibida pelo Código de Ética e Disciplina da
OAB (art. 30, § 4º) a partir de setembro de 2016 (consoante Resolução n. 02/2015), sob pena de responsabilidade
do profissional inclusive. Vejamos:
"Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o
advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e
confie no seu patrocínio.
(…).
§ 3º A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar
instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela".
E sob pena também de consequências gravosas para o próprio Partido, que pode ser enquadrado, sim, tal
despesa, como recebimento de fonte vedada. Não vedada pela Resolução do TSE 23.546/17, mas vedada por ato
normativo primário (Resolução 02/2015), que guarda força de lei e é totalmente aplicável ao caso por imposição
da própria Resolução TSE 23.546/2017. art. 2º, § único, e art. 4º, inc. III.
Art. 2º Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, e seus dirigentes sujeitam-se, no que se refere a
finanças, contabilidade e prestação de contas, à Justiça Eleitoral, às disposições estabelecidas na Constituição
Federal; na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995; na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997; nesta
resolução; nas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e em
outras normas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Parágrafo único. As disposições desta resolução não desobrigam o partido político e seus dirigentes do
cumprimento de outras obrigações principais e acessórias, de natureza administrativa, civil, fiscal ou tributária,
previstas na legislação vigente.
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I - (...)
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada a segregação
de recursos conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6º;
III - realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação aplicável;
IV - manter escrituração contábil digital, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado, que
permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação
patrimonial; e
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
a) o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, para publicação na forma disciplinada pela
Secretaria Judiciária dos tribunais; e
b) a prestação de contas anual.
Repito, é obrigação do Partido realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação
aplicável. Portanto, obviamente, em conformidade inclusive a proibição contida na Resolução n. 02/2015.
Cumpre lembrar que o Partido e responsáveis (Presidente e Tesoureiro) sequer podem alegar desconhecimento
de tal proibição, haja vista que, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, art. 29, §1º, o advogado é obrigado
a assinar conjuntamente algumas peças financeiras importantes arroladas no caput do art. 29, tais como
conciliação bancária e todos os demonstrativos financeiros, inclusive os que se referem a pagamentos e doação.
Exatamente para que se presuma, de forma absoluta, a ciência e concordância na elaboração de tais peças, bem
como, a devida orientação jurídica sobre o que é ou não permitido.
Mesmo que assim não fosse, ao Partido e representantes não é dado alegar desconhecimento a respeito da
proibição cogente contida no Código de Disciplina da OAB, isso por força do art. 2º, § único, e art. 4º, inc. III,
ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, que ratificam o dever de observância dos Partidos a toda e qualquer
norma, inclusive de cunho administrativo.
Em razão das falhas graves apontadas e inércia do Partido em supri-las, restou frustrada a devida apresentação
das contas, pois são inconsistências graves que impedem o verdadeiro exame das contas, ensejando o
julgamento como não prestadas.
A Resolução n. 23.464/15 e n. 23.546/17, no art. 46, inc. IV, letra "a", estabelecem que as contas serão julgadas
como não prestadas se, depois de intimados, na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas.
Este é o caso dos autos.
Apesar do parece técnico pela desaprovação (fl. 105/106), tenho que a não apresentação de documentos
obrigatórios e imprescindíveis, como é o caso da ECD, é falta grave que impede o exame verdadeiro da prestação
de contas.
Diferente seria se todos os documentos obrigatórios tivessem sido apresentados, mas em um ou outro se
detectasse meras inconsistências. Aí sim, estas inconsistências poderiam ensejar a desaprovação ou aprovação
com ressalva, conforme natureza e gravidade do erro.
Mas não é o caso.
Não houve inconsistência parcial de dados ou de despesas informadas. O que houve foi a omissão na realização
de procedimento contábil e fiscal obrigatório, qual seja, a de elaborar escrituração contábil e de remetê-la à
Receita Federal.
Este fato, esta omissão, extremamente grave no aspecto legal, impede a real análise da movimentação financeira
efetiva do Partido.
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Não é o caso de se aplicar o §1º, art. 46 da Resolução 23.546/2017, que permite a análise parcial, pois estar-se-á
falando de não apresentação de documento fiscal relevante, e não de mera apresentação parcial.
"EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. DIRETÓRIO
REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. ART. 29, § 1º. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO. 1. Ausentes os documentos a que alude o art. 29, §
1º da Resolução TSE nº 23.432/2014, impossibilitando a análise da movimentação financeira partidária por essa
Justiça Eleitoral, de se julgar como não prestadas as contas da agremiação partidária. 2. Fica a agremiação
partidária suspensa do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que permanecer omissa.
Inteligência do art. 37-A da Lei 9.096/95, 3. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. (Julgado - PC nº 20952 Sessão Ordinária em 20/02/2018. Acórdão Nº 68/2018 - Relatora Des. Nelma Branco Ferreira Perilo. ACORDAM
os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em JULGAR NÃO PRESTADAS AS
CONTAS anuais apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC,
referentes ao exercício 2015, nos termos do voto da Relatora.)" GM.
Portanto, em face da ausência apontada, em especial quanto a apresentação de documentos obrigatórios e
relevantes para análise da regularidade das contas e despesas, bem como diante da postura omissa em supri-la,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista do Brasil – PcdoB de Pimenta Bueno, com fulcro no
art. 46, inc. IV, letra "a", da Resolução TSE n.º 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo em que permanecer omisso, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis ao caso.
Deverá o Cartório promover as comunicações e lançamentos necessários.
Diante da infração, em tese, ao art. 30, § 3º, da Resolução n. 02/2015 (Código de Ética da OAB), já que não
consta pagamento, o que se presume doação, encaminhe-se Oficio ao Conselho Disciplinar Estadual da OAB
informando sobre a suposta infração ao artigo retro mencionado, solicitando providências e comunicação a este
Juízo Eleitoral.
Com o ofício, encaminhe-se cópia dos documentos de fls. 02/3; 07//10; 15/17; 27; 30; 74 e desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral para as providências que, e se, entender cabíveis.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 05 de novembro de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza de Direito
Processo nº 13-24.2018.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de Contas- exercício de 2017
Protocolo: 1.787/2018
Partido: PPS – Partido Popular Socialista
Município: Pimenta Bueno
Advogado: Jean Henrique Gerolomo de Mendonça – OAB/RO 2871
Presidente: Paulo Dimer Justo
Advogado: Jean Henrique Gerolomo de Mendonça – OAB/RO 2871
Tesoureiro: Robson Melo Lopes
Advogado: Jean Henrique Gerolomo de Mendonça – OAB/RO 2871
SENTENÇA.
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Trata-se de Prestação de Contas anual do exercício 2017, apresentada pelo Partido Popular Socialista – PPS de
Pimenta Bueno.
Juntou documentos de fl. 03/08.
Os representantes do Partido foram intimados para regularizar a representação processual (fl. 11/13), o que foi
atendido (fl.15).
Foram intimados ainda a apresentar BP e DR, tendo o prazo decorrido in albis (fl. 47).
Certidão de que BP e DR não foram apresentados em meio digital (f. 16).
O Partido e responsáveis foram intimados e deixaram transcorrer o prazo in albis (fl. 21).
Foi publicado Edital notificando eventuais terceiros interessados, com decurso do prazo in albis (fl. 51).
Certidão informando ausência de extratos bancários e recibos eleitorais (fl. 22/23).
Intimação dos responsáveis para regularização (fl. 30), com decurso do prazo in albis (fl. 31).
Parecer conclusivo, fls. 32.
Relatório preliminar, fls. 56/57, com posterior intimação dos responsáveis para regularização (fl. 59) e certidão de
decurso do prazo (fl. 59).
O Ministério Público Eleitoral manifestou à fl. 35 pelo julgamento das contas como não prestadas.
Nova intimação para manifestação de interessados (fl. 36/37), com decurso do prazo.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente ao exercício financeiro do ano de 2017, com
informação de ausência de movimentação de recurso.
O Partido não apresentou a Escrituração Contábil Digital, que é obrigatório aos órgãos municipais desde o
exercício de 2017, mesmo que não tenha havido movimentação financeira no período.
Vide Resolução TSE n. 21.840/2004 (art. 3º); Art. 30 da Lei n. 9.096/95; Resolução TSE n. 23.543/2017 (art. 25;
art. 66 e art. 4º, inc. IV).
Obrigatório também o encaminhamento da ECD pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
independentemente da existência ou não de movimentação financeira, consoante disposto nos artigos 25 a 27 da
Resolução TSE nº 23. 546/2017, e isso em todas as esferas partidárias.
Neste ponto, os partidos que não utilizarem o SPCA e a ECD/SPED poderão ter suas contas julgadas não
prestadas, consoante disposto no artigo 46, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Este é o caso.
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PROGRESSISTA. EXERCÍCIO 2015. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. É
obrigatória a apresentação de todas as peças e documentos elencados no artigo 29 e seus incisos, da Resolução
TSE nº 23.432/2014. 2. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à
obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de
campanha. 3. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Partidário,
enquanto perdurar a inadimplência. 4. Determinada a devolução integral dos recursos provenientes do Fundo
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Partidário entregues durante o exercício financeiro de 2015, nos termos do 47, § 3º da Resolução TSE nº
23.432/2014. 5. Contas julgadas não prestadas" (PC Nº 175-77.2016.6.09.0000. GOIÂNIA/GO. RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA).
O Partido não apresentou extratos bancários completos e documentos fiscais, tampouco demonstração de
resultado do exercício.
Não apresentou Balanço Patrimonial, que também é obrigatório consoante se extrai da Resolução TSE n.
23.546/17 (letra "a", inc. IV, art. 4º e §2º, art. 28) e Resolução TSE n 21.841/04 (art. 13, § único), ainda que não
tenha havido movimentação financeira.
Sequer consta assinatura na certidão de regularidade do profissional da contabilidade.
Não houve abertura de conta bancária (fl. 23), providencia esta obrigatória nos termos do art. 22 da Lei n.
9.504/97.
A propósito:
Ac-TSE, de 13.10.2013, no AgR-AI n. 139912 e, de 21.3.2006, no REspe n. 25306: "obrigatoriedade de abertura
de conta bancária mesmo que não haja movimentação financeira".
A obrigatoriedade da abertura e conta bancária decorre também da interpretação sistemática e teleológica da Lei
n. 9.096/1995, que no seu art. 39, §3º impõe obrigações com vistas a identificar fontes de receitas partidárias, e
também na Resolução TSE n. 21.841/2004, que prevê a apresentação de extratos bancários consolidados e
definitivos relativos ao período integral do exercício a que se referem as contas.
E ainda, do teor dos dispositivos constantes da Resolução n. 21.841/2004, em especial o art. 4º, caput e § 2º, art.
14, II , 'n', entende-se necessária a abertura de conta bancária para movimentação de recursos próprios do
partido, mesmo na hipótese da ausência de movimentação de recursos financeiros, bem como necessária a
abertura de conta bancária distinta para a movimentação de recursos do Fundo Partidário, salvo na hipótese em
que o estatuto partidário exclua a possibilidade de recebimento de recursos do Fundo Partidário por direção
municipal.
Neste sentido o julgado:
Ementa. RECURSO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2006 - NÃO
ABERTURA DA CONTA PARTIDÁRIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS - SENTENÇA REFORMADA
- IRREGULARIDADE INSANÁVEL.RECURSO PROVIDO. (REC 26030 SP. DOE - Diário Oficial do Estado, Data
22/09/2009, Página 3. Julgamento27 de Agosto de 2009).
Não consta assinatura do contador nos documentos apresentados, profissional cuja contratação se mostra
obrigatória, já que é este quem elabora a ECD e lança no SPED.
E, se a contratação do profissional da contabilidade é obrigatória, então os documentos apresentados podem ser
materialmente falsos/inexatos, pois tal profissional é pago, o que pressupõe necessariamente existência de
recurso financeiro, ou tal profissional doou o serviço, o que exige prova e documentos, inclusive fiscais, bem como
o cumprimento rigoroso do disposto no art. 9º, da Resolução n. 23.546/2017, e art. 4º, § 3º, da Resolução n.
21.841/2004.
Tanto num ou noutro caso as declarações apresentadas pelo Partido não refletem a verdade dos fatos e mostramse incorretas, senão falsas materialmente, pois não há menção a despesa com contador e advogado, nem como
doação de bens e serviços estimáveis.
Quanto ao advogado em particular, cumpre anotar que sequer é permitida a doação de serviços de advocacia, a
chamada advocacia pro abono, prática esta que foi expressamente proibida pelo Código de Ética e Disciplina da
OAB (art. 30, § 4º) a partir de setembro de 2016 (consoante Resolução n. 02/2015), sob pena de responsabilidade
do profissional inclusive. Vejamos:

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

Ano 2018, Número 209

Porto Velho/RO, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 27

"Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o
advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e
confie no seu patrocínio.
(…).
§ 3º A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar
instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela".
E sob pena também de consequências gravosas para o próprio Partido, que pode ser enquadrado como
recebimento de fonte vedada.
Neste ponto, o Partido e responsáveis (Presidente e Tesoureiro) sequer podem alegar desconhecimento de tal
proibição, haja vista que, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, art. 29, §1º, o advogado é obrigado a
assinar também algumas peças financeiras importantes arroladas no caput do art. 29, tais como conciliação
bancária e todos os demonstrativos financeiros, inclusive os que se referem a pagamentos e doação. Exatamente
para que se presuma, de forma absoluta, a ciência e concordância na elaboração de tais peças, bem como, a
devida orientação jurídica sobre o que é ou não permitido.
Mesmo que assim não fosse, ao Partido e representantes não é dado alegar desconhecimento a respeito da
proibição cogente contida no Código de Disciplina da OAB, por força do art. 2º, § único, e art. 4º, inc. III, ambos da
Resolução TSE n. 23.546/17, que ratificam o dever de observância dos Partidos a toda e qualquer norma,
inclusive de cunho administrativo.
Em razão das falhas graves apontadas e inércia do Partido em supri-las, restou frustrada a devida apresentação
das contas, pois são inconsistências graves que impedem o verdadeiro exame das contas, ensejando o
julgamento como não prestadas.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DO CONTADOR NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA INSANÁVEL.
DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODO O PERÍODO DE
CAMPANHA. NÃO PRESTAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. NÃO PRESTAÇÃO. 1. A ausência de
assinatura do profissional de contabilidade na prestação de contas apresentada pela interessada é falha insanável
que, por si só, gera a sua desaprovação. 2. A mera apresentação formal da prestação de contas contendo a
informação de movimentação zerada de campanha não supre a necessidade de ser acompanhada de peças
obrigatórias que possam comprovar o informado pela candidata, de acordo com o art. 40 da Resolução TSE
23.406/2014, pois informação sem comprovação efetiva induz ao mesmo que não prestação de contas. 3. Tendo
em vista que o processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei n.º 12.034/2009, passou a ter natureza
jurisdicional, exige-se, para a sua regularidade, a habilitação de advogado, detentor de capacidade postulatória. A
ausência da constituição de causídico habilitado na prestação de contas, por si só, acarreta o julgamento de
contas como não prestadas. 4. Contas julgadas não prestadas. (PC - Prestação de Contas nº 150979 - Belém/PA;
Acórdão nº 27729 de 17/07/2015; Relator(a) CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 148, Data 20/8/2015, Página 5 - se grifos no original).
A Resolução n. 23.464/15 e n. 23.546/17, no art. 46, inc. IV, letra "a", estabelecem que as contas serão julgadas
como não prestadas se, depois de intimados, na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas.
Este é o caso dos autos.
Portanto, em face da ausência apontada, em especial quanto a apresentação de documentos obrigatórios e
relevantes para análise da regularidade das contas e despesas, bem como diante da postura omissa em supri-la,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Popular Socialista – PPS de Pimenta Bueno, com fulcro no art.
46, inc. IV, letra "a", da Resolução TSE n.º 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo em que permanecer omisso, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis ao caso.
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Deverá o Cartório promover as comunicações e lançamentos necessários.
Diante da infração, em tese, ao art. 30, § 3º, da Resolução n. 02/2015 (Código de Ética da OAB), encaminhe-se
Oficio ao Conselho Disciplinar Estadual da OAB informando sobre a suposta infração ao artigo retro mencionado,
solicitando providências e comunicação a este Juízo Eleitoral, com cópia dos documentos de fls. 02, 05, 08 e 15, e
desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral para as providências que, e se, entender cabíveis.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 05 de novembro de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza eleitoral
Processo nº 44-44.2018.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de Contas- exercício de 2017
Protocolo: 3.884/2018
Partido: PSB – Partido Socialista Brasileiro
Município: Pimenta Bueno
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro – OAB/RO 2630
Presidente: Antônio Patrocínio da Conceição
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro – OAB/RO 2630
Tesoureiro: Lucimar Roque
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro – OAB/RO 2630
SENTENÇA.
Trata-se de Prestação de Contas anual do exercício 2017, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de
Pimenta Bueno.
Juntou documentos de fl. 03/31 e fl. 35/61.
Edital intimando terceiros interessados (fl. 62), com certidão de decurso de prazo (fl. 63).
Nova intimação, sem manifestação de interessados (fl. 66/67).
Relatório preliminar, fls. 68/69.
O Partido e representantes foram intimados para regularização das falhas (fl. 70), contudo apresentaram apenas
parte dos documentos faltantes (fl. 72/94).
Parecer conclusivo pela desaprovação (fl.95/96).
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação, fl. 98/99.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
Apesar dos documentos parciais juntados e conclusão tecnica pela desaprovação, a questão se resume a uma só,
e absolutamente grave, qual seja, inexistência de escrituração contábil digital - ECD, ou seja, descumprimento
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direto de norma cogente, impositiva, existente não só na legislação eleitoral, mas também nas que regulam a
atividade da Receita Federal, exercício da contadoria entre outras.
Ora, a Resolução TSE n. 21.840/2004 (art. 3º); A Lei n. 9.096/95 (Art. 30) e Resolução TSE n. 23.543/2017 (art.
25; art. 66 e art. 4º, inc. IV) são claros quando exigem do Partido a elaboração da Escrituração Contábil Digital,
obrigatória aos órgãos municipais desde o exercício de 2017, mesmo que não tenha havido movimentação
financeira no período.
Art. 66. A adoção da escrituração digital e encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
prevista no art. 26, § 2º, e 27 desta Resolução será obrigatória em relação às prestações de contas dos:
I. órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada
até 30 de abril de 2016;
II. órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser
realizada até 30 de abril de 2017; e
III. órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser
realizada até 30 de abril de 2018.
Mas não só.
É obrigatório também, em todas as esferas partidárias, o encaminhamento da ECD pelo Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), independentemente da existência ou não de movimentação financeira, consoante
disposto nos artigos 25 a 27 da Resolução TSE nº 23. 546/2017.
Tais obrigações foram exaustivamente ventiladas em todos os sítios de internet relacionados a questões eleitorais,
fiscais e partidárias, principalmente nos TRE's do País. Basta uma simples pesquisa em provedores variados para
isto se constatar. Exemplifico:
https://cfc.org.br/noticias/escrituracao-contabil-digital-dos-partidos-politicos-ficara-disponivel-para-consulta-dajustica-eleitoral/
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Junho/justica-eleitoral-tera-acesso-a-escrituracao-contabil-digitaldos-partidos-por-meio-de-servico-de-intercambio-de-dados
https://www.essentjus.com.br/noticia/Sped-Contabil/Partido-politico-como-esta-a-organizacao-do-Sped-Contabil
http://www.tre-pa.jus.br/partidos/contas-eleitorais/anual-dos-partidos-politicos
http://www.tre-ba.jus.br/imprensa/noticias-tre-ba/2018/Fevereiro/partidos-politicos-deverao-usar-sistema-spcapara-apresentar-prestacao-de-contas-a-justica-eleitoral
E foi exaustivamente ventilado exatamente em razão da penalidade a que estão sujeitos os partidos que não
utilizarem o SPCA e a ECD/SPED, qual seja, possibilidade de terem suas contas julgadas não prestadas,
consoante disposição contida no artigo 46, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Exatamente o caso.
A propósito, vejamos o julgado:
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PROGRESSISTA. EXERCÍCIO 2015. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. É
obrigatória a apresentação de todas as peças e documentos elencados no artigo 29 e seus incisos, da Resolução
TSE nº 23.432/2014. 2. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à
obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de
campanha. 3. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Partidário,
enquanto perdurar a inadimplência. 4. Determinada a devolução integral dos recursos provenientes do Fundo
Partidário entregues durante o exercício financeiro de 2015, nos termos do 47, § 3º da Resolução TSE nº
23.432/2014. 5. Contas julgadas não prestadas" (PC Nº 175-77.2016.6.09.0000. GOIÂNIA/GO. RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA).
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Ainda que inoperante ou deficiente o sistema eletrônico, o fato é que o Partido não se esquiva da obrigação de
apresentar sua escrituração contábil à Receita Federal, exatamente em razão da necessidade de controle e
cruzamento de dados.
Note-se, que a escrituração apresentada a Receita tem inúmeras funções, dentre as quais, inclusive, verificar se
informações prestadas à Receita por profissionais prestadores de serviços ou doadores guardam equivalência
com o que foi informado pelo Partido declarante.
Cruzamento de dados e informações em todos os níveis e sentido, incluisve com relação a doadores e
prestadores de serviços.
Outra falta que retira a possibilidade de análise da veracidade das conitas informadas é no que diz respeito ao
profissional da contabilidade, pois a declaração apresentada informa que houve doação do serviço pelo
profissional, contudo, a este respeito a legislação exige prova e documentos, inclusive fiscais, com recolhimento
de impostos se for o caso, bem como exige-se ainda o cumprimento rigoroso do disposto no art. 9º, da Resolução
n. 23.546/2017.
Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade do doador pessoa física;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por pessoa física em favor do
partido; ou
IV - demonstração da avaliação do bem ou serviço doado, mediante a comprovação dos preços habitualmente
praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
O que não foi atendido pelos interessados.
Assim, o descumprimento do Partido no tocante a procedimentos obrigatórios impedem analisar se as contas
prestadas refletem a verdade dos fatos ou se mostram-se incorretas ou materialmente falsas.
Quanto ao advogado em particular, cumpre anotar que sequer é permitida a doação de serviços de advocacia, a
chamada advocacia pro abono, prática esta que foi expressamente proibida pelo Código de Ética e Disciplina da
OAB (art. 30, § 4º) a partir de setembro de 2016 (consoante Resolução n. 02/2015), sob pena de responsabilidade
do profissional inclusive. Vejamos:
"Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o
advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e
confie no seu patrocínio.
(…).
§ 3º A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar
instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela".
E sob pena também de consequências gravosas para o próprio Partido, que pode ser enquadrado, sim, tal
despesa, como recebimento de fonte vedada. Não vedada pela Resolução do TSE 23.546/17, mas vedada por ato
normativo primário (Resolução 02/2015), que guarda força de lei e é totalmente aplicável ao caso por imposição
da própria Resolução TSE 23.546/2017. art. 2º, § único, e art. 4º, inc. III.
Art. 2º Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, e seus dirigentes sujeitam-se, no que se refere a
finanças, contabilidade e prestação de contas, à Justiça Eleitoral, às disposições estabelecidas na Constituição
Federal; na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995; na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997; nesta
resolução; nas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e em
outras normas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Parágrafo único. As disposições desta resolução não desobrigam o partido político e seus dirigentes do
cumprimento de outras obrigações principais e acessórias, de natureza administrativa, civil, fiscal ou tributária,
previstas na legislação vigente.
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Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I - (...)
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada a segregação
de recursos conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6º;
III - realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação aplicável;
IV - manter escrituração contábil digital, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado, que
permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação
patrimonial; e
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
a) o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, para publicação na forma disciplinada pela
Secretaria Judiciária dos tribunais; e
b) a prestação de contas anual.
Repito, é obrigação do Partido realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação
aplicável. Portanto, obviamente, em conformidade inclusive a proibição contida na Resolução n. 02/2015.
Cumpre lembrar que o Partido e responsáveis (Presidente e Tesoureiro) sequer podem alegar desconhecimento
de tal proibição, haja vista que, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, art. 29, §1º, o advogado é obrigado
a assinar conjuntamente algumas peças financeiras importantes arroladas no caput do art. 29, tais como
conciliação bancária e todos os demonstrativos financeiros, inclusive os que se referem a pagamentos e doação.
Exatamente para que se presuma, de forma absoluta, a ciência e concordância na elaboração de tais peças, bem
como, a devida orientação jurídica sobre o que é ou não permitido.
Mesmo que assim não fosse, ao Partido e representantes não é dado alegar desconhecimento a respeito da
proibição cogente contida no Código de Disciplina da OAB, isso por força do art. 2º, § único, e art. 4º, inc. III,
ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, que ratificam o dever de observância dos Partidos a toda e qualquer
norma, inclusive de cunho administrativo.
Em razão das falhas graves apontadas e inércia do Partido em supri-las, restou frustrada a devida apresentação
das contas, pois são inconsistências graves que impedem o verdadeiro exame das contas, ensejando o
julgamento como não prestadas.
A Resolução n. 23.464/15 e n. 23.546/17, no art. 46, inc. IV, letra "a", estabelecem que as contas serão julgadas
como não prestadas se, depois de intimados, na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas.
Este é o caso dos autos.
Apesar do parece técnico e do MPE pela desaprovação, tenho que a não apresentação de documentos
obrigatórios e imprescindíveis, como é o caso da ECD/SPED, é falta grave que impede o exame verdadeiro da
prestação de contas.
Diferente seria se todos os documentos obrigatórios tivessem sido apresentados, mas em um ou outro se
detectasse meras inconsistências. Aí sim, estas inconsistências poderiam ensejar a desaprovação ou aprovação
com ressalva, conforme natureza e gravidade do erro.
Mas não é o caso.
Não houve inconsistência parcial de dados ou de despesas informadas. O que houve foi a omissão na realização
de procedimento contábil e fiscal obrigatório, qual seja, a de elaborar escrituração contábil e de remetê-la à
Receita Federal.
Este fato, esta omissão, extremamente grave no aspecto legal, impede a real análise da movimentação financeira
efetiva do Partido.
Não é o caso de se aplicar o §1º, art. 46 da Resolução 23.546/2017, que permite a análise parcial, pois estar-se-á
falando de não apresentação de documento fiscal relevante, e não de mera apresentação parcial.
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"EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. DIRETÓRIO
REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. ART. 29, § 1º. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO. 1. Ausentes os documentos a que alude o art. 29, §
1º da Resolução TSE nº 23.432/2014, impossibilitando a análise da movimentação financeira partidária por essa
Justiça Eleitoral, de se julgar como não prestadas as contas da agremiação partidária. 2. Fica a agremiação
partidária suspensa do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que permanecer omissa.
Inteligência do art. 37-A da Lei 9.096/95, 3. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. (Julgado - PC nº 20952 Sessão Ordinária em 20/02/2018. Acórdão Nº 68/2018 - Relatora Des. Nelma Branco Ferreira Perilo. ACORDAM
os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em JULGAR NÃO PRESTADAS AS
CONTAS anuais apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC,
referentes ao exercício 2015, nos termos do voto da Relatora.)" GM.
Portanto, em face da ausência apontada, em especial quanto a apresentação de documentos obrigatórios e
relevantes para análise da regularidade das contas e despesas, bem como diante da postura omissa em supri-la,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista do Brasil – PcdoB de Pimenta Bueno, com fulcro no
art. 46, inc. IV, letra "a", da Resolução TSE n.º 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo em que permanecer omisso, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis ao caso.
Deverá o Cartório promover as comunicações e lançamentos necessários.
Diante da infração, em tese, ao art. 30, § 3º, da Resolução n. 02/2015 (Código de Ética da OAB), já que não
consta pagamento, o que se presume doação, encaminhe-se Oficio ao Conselho Disciplinar Estadual da OAB
informando sobre a suposta infração ao artigo retro mencionado, solicitando providências e comunicação a este
Juízo Eleitoral.
Com o ofício, encaminhe-se cópia dos documentos de fls. 02, 08, 12, 18, 28/30 e desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral para as providências que, e se, entender cabíveis.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 05 de novembro de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza Eleitoral
Portarias

PORTARIA N. 20/2018.
A Excelentíssima Senhora Juíza da 9ª Zona Eleitoral de Rondônia, Dra Keila Alessandra Roeder Rocha de
Almeida, no exercício de suas atribuições legais; em observância as disposições do Provimento CRE-RO n.
04/2014,

RESOLVE:

Art. 1°. Determinar a servidora TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN, Chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral,
que proceda a autuação do Processo de Apuração da Eleição Suplementar de Pimenta Bueno, juntando os
documentos relacionados no art. 2°, § 1°, I, do Provimento CRE-RO nº 04/2014.
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Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PORTARIA N. 21/2018.
A Excelentíssima Dra. KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA, Juíza da 09ª Zona Eleitoral em
Pimenta Bueno/RO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que em razão das eleições municipais suplementares de Pimenta Bueno se faz necessário a
organização de Comissão de Alimentação de Mesários e Colaboradores, conforme preceitua a Resolução do
TRE-RO n. 19/2016 e 03/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - INSTALAR a Comissão Especial de Alimentação do Município de Pimenta Bueno/RO, no período de 22
de novembro de 2018 a 19 de dezembro de 2018.
Art. 2º- NOMEAR os eleitores abaixo para comporem a referida comissão:
PRESIDENTE: Valdeliza Cosmo Rodrigues
MEMBROS: Denize Aparecida Sestito da Silva, Andrea Escobar Camelo, Flavio Júnior Campos Rodrigues,
Andressa Pacifico Portel, Heigla Regina Monteiro Correia, Enderson Elias Rocha Vieira e Gilmar Aparecido
Pinheiro.
Art. 3º - Compete ao presidente da comissão a coordenação geral dos trabalhos, adotando-se as providências
necessárias, devendo, para tanto, obervar fielmente as disposições contidas nas Resoluções acima citadas,
inclusive as pertinentes à prestação de contas.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PORTARIA N. 22/2018.
A Excelentíssima Dra. KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA, Juíza da 09ª Zona Eleitoral em
Pimenta Bueno/RO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 6.091/74, que dispõem sobre o fornecimento gratuito de transporte,
em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras providencias;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 17/2016 e 17/2018 do TRE-RO, que disciplina a requisição de veículos
e embarcações para transporte de urnas, apoio aos atos preparatórios e no dia do pleito, bem como diretrizes
para o transporte de eleitores;
CONSIDERANDO a proximidade das eleições municipais suplementares de Pimenta Bueno e a necessidade de
estabelecer diretrizes e metas para o satisfatório desenvolvimento das atividades de planejamento, coordenação e
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execução do transporte gratuito de eleitor, caso haja, e da logística de distribuição de urnas eletrônicas e apoio
para os atos preparatório e dia do pleito;
RESOLVE:
Art. 1º - INSTALAR a Comissão Especial de Transporte no Município de Pimenta Bueno/RO, no período de 06 de
novembro a 19 de dezembro de 2018.
Art. 2º- NOMEAR os eleitores abaixo para comporem a referida comissão no Município de Pimenta Bueno:
PRESIDENTE: IVANIR OLIVEIRA CORDEIRO
MEMBROS: ARIOMAR DE SOUZA ROCHA, MICHEL MARIANO CORREIA, ADRIANA RIBEIRO NATAL,
GERALDO HENRIQUES RODRIGUES, IVAN CORDEIRO, LUCINEIA APARECIDA DE MEIRELES
CONSTANTINO, LIDIA VOGEL DA SILVA, e DEVACIR JOEL DE ALMEIDA.
Art. 3º - Compete a Comissão Especial de Transporte do Munícipio de Pimenta Bueno o planejamento e execução
das atividades inerentes ao transporte gratuito de eleitores residentes nas zonas rurais, caso haja, bem como, as
atividades inerentes ao transporte de urnas, atividades preparatórias e dia do pleito, conforme necessidade da 09ª
Zona Eleitoral.
Art. 4º - Cabe ao presidente da comissão a coordenação geral dos trabalhos, adotando-se as providências
necessárias, devendo, para tanto, observar fielmente as disposições contidas na Lei n. 6.091/74, Resolução do
TRE-RO n. 17/2016 e 17/2018, inclusive as pertinentes à prestação de contas.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PORTARIA N. 23/2018.
A Excelentíssima Senhora Juíza da 09ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno, Keila Alessandra Roeder Rocha de
Almeida, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO as eleições municipais suplementares de Pimenta Bueno;
CONSIDERANDO a distância dos locais de votação na zona rural;
CONSIDERANDO a necessidade de permanência contínua do policiamento ostensivo nos locais de votação;
CONSIDERANDO a desburocratização e a apresentação dos infratores no dia do pleito, junto ao Juízo Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que a Polícia Militar em Pimenta Bueno elabore o Termo Circunstanciado de Ocorrência,
compromissando o infrator preso em flagrante, a comparecer perante o Juízo Eleitoral no dia 17/12/2018, às
09h00min, no Cartório Eleitoral de Pimenta Bueno, localizado na Avenida Castelo Branco, nº 970, centro, Pimenta
Bueno - RO.
Art. 2º. Quanto aos termos circunstanciados de ocorrência lavrados pela Policia Federal no dia do pleito, as
audiências serão realizadas nas mesmas datas, horários e local, acima especificados.
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Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, devendo cópia ser afixada no átrio do fórum
eleitoral e outras encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, à Polícia Militar e Federal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PORTARIA N. 24/2018.
A Excelentíssima Dra. KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA, Juíza da 09ª Zona Eleitoral em
Pimenta Bueno/RO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 16 da Lei Complementar n. 64/90 e na Resolução do TRE-RO n. 30/2018;
Considerando o disposto na Resolução TRE-RO n. 30/2018, arts. 5º e 6º, acerca do plantão do Cartório Eleitoral
no período alusivo às Eleições Municipais Suplementares de Pimenta Bueno, aos sábados, domingos e feriados,
compreendidos entre 07 de novembro de 2018 e 09 de dezembro de 2018, com horário de atendimento das 15h
às 19h.
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer o plantão dos servidores da 09ª Zona Eleitoral, em Pimenta Bueno/RO, durante o periodo de
07 de novembro a 09 de dezembro de 2018, realizado das 15h às 19h, aos sábados, domingos e feriados,
conforme escala abaixo:
10 e 11/11 - Ticiana Lippi Paulucci Conselvan;
15/11 - Valdeliza Cosmo Rodrigues
17 e 18/11 - Gilmar Aparecido Pinheiro.
24 e 25/11 - Márcio Dassi Negri;
01/12 - Valdeliza Cosmo Rodrigues
02/12 - Gilmar Aparecido Pinheiro
08/12 - Ticiana Lippi Paulucci Conselvan
Publique-se.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PORTARIA 25/2018.
A Excelentíssima Senhora Juíza da 09ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno, Keila Alessandra Roeder Rocha de
Almeida, no uso de suas atribuições legais:
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CONSIDERANDO a situação emergencial e excepcional do Município, no qual se realizará eleições
suplementares em aproximadamente 30 dias;
CONSIDERANDO o art. 11 da Resolução do TRE-RO n. 30/2018, que determina a convocação automática dos
mesários/colaboradores nomeados nas eleições gerais de 2018;
CONSIDERANDO o investimento realizado pela 09ª Zona Eleitoral em treinamento de mesários/colaboradores;
CONSIDERANDO o quadro reduzido de servidores da 09ª Zona Eleitoral, bem como, a sobrecarga de serviço
decorrente dos atos preparatórios para o pleito municipal suplementar;
RESOLVE:
Art. 1º. Não serão deferidos pedidos de dispensa de mesários/colaboradores convocados para a eleição
suplementar de Pimenta Bueno, salvo, caso de doença, férias deferidas e viagens marcadas, e participação de
concurso público, desde que devidamente instruído com documentos comprobatórios, sob pena de
responsabilização pela ausência.
Art. 2º. Não serão autorizados pedidos de transferência de seção eleitoral, seja para voto ou para atuar como
mesário/colaborador.
Publique-se.
Afixe-se no átrio do Fórum Eleitoral.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PORTARIA 26/2018.
A Excelentíssima Senhora Juíza da 09ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno, Keila Alessandra Roeder Rocha de
Almeida, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a realização de eleições municipais suplementares em Pimenta Bueno;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas na Resolução do TRE-RO n. 30/2018;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do TRE-RO n. 31/2016;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do TSE n. 23.455/2015;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do TSE n. 23.463/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Os respectivos editais, lista de candidatos, despachos, decisões e sentenças proferidas nos processos de
registro de candidatura serão publicadas em mural, no átrio do Fórum Eleitoral de Pimenta Bueno.
Art. 2º. Eventuais intimações e notificações para a partidos, coligações e candidatos, para cumprimento das
diligências definidas no art. 37 da Resolução do TSE n. 23.455/2015, deverá ser realizada via DJE TRE-RO, ante
a ausência de mural eletrônico nesta eleição, pessoalmente, ou por email, nos termos estabelecidos na Resolução
do TRE-RO n. 31/2016.
Art. 3º. Eventuais intimações e notificações aos partidos, coligações e candidatos referentes a diligências em
prestação de contas de campanha deverão ser realizadas via DJE TRE-RO, caso representado por advogado,
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ante a ausência de mural eletrônico nesta eleição, pessoalmente, ou por fac-símile, nos termos da Resolução do
TSE n. 23.463/2015.
Art. 4º. A decisão que julgar as contas dos eleitos deverá ser publicada em mural, no átrio do Fórum Eleitoral de
Pimenta Bueno, nos termos da Resolução do TRE-RO n. 30/2018 e Res. TSE n. 23463/2015.
Art. 5º. A decisão que julgar as contas dos não eleitos deverá ser publicada no DJE TRE-RO, nos termos da
Resolução do TSE n. 23.463/2015.
Publique-se.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Intimações

Intimação n. º 193/11ZE/2018
Autos: nº 18-40.2018.6.22.0011
SADP: 1.818/2018
Interessados: Partido dos Trabalhadores– PT diretório de Ministro Andreazza;
Zelia Maria Fornazier Oliveira - Presidente do Partido;
Maria Izabel Ferreira Panerari - Tesoureira do Partido;
Advogado: Gervano Vicent, OAB/RO nº 1456
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido dos Trabalhadores, de Ministro Andreazza, na pessoa de
seu procurador, bem como os dirigentes partidários supracitados, para que, no prazo impreterível de 20 (vinte)
dias apresente a peça ausente identificada em verificação preliminar pela Unidade Técnica de Exame, abaixo
relacionada, sob pena de ter suas contas julgadas "desaprovadas", nos termos do art. 34, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017:
"1 Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (Art. 29, I, Res.
23.546/17);
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos seis dias do mês de novembro de 2018. Eu, MIRIAN
ANTUNES, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
Intimação n. º 194/11ZE/2018
Autos: nº 17-55.2018.6.22.0011 SADP: 1.784/2018
Interessados: Partido Democrático Trabalhista – PDT diretório de Ministro Andreazza;
Alfredo Laurent - Presidente do Partido;
Isaias Testner - Tesoureiro do Partido;
Advogado: Marcus Fabricio Eller, OAB/RO nº 1549
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido Democrático Trabalhista, diretório de Ministro Andreazza, na
pessoa de seu procurador, bem como os dirigentes partidários supracitados, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, impreterivelmente, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Res. TSE
23.546/2017.
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Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos seis dias do mês de novembro de 2018. Eu, MIRIAN
ANTUNES, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
17ª Zona Eleitoral
Portarias

Portaria nº 13/2018
O Meritíssimo Juiz da 17ª Zona Eleitoral, município de Alta Floresta D'Oeste, Dr. Alencar das Neves Brilhante, no
uso de suas atribuições legais,
Nos termos da Resolução 21.372/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, Provimento nº 9/2010 da Corregedoria Geral
Eleitoral e Manual de Práticas Cartorárias do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, designa a
Correição Anual Ordinária para o dia 19 de novembro de 2017, às 9 (nove) horas, na sede do Cartório da 17ª
Zona Eleitoral.
Para exercer a função de secretário nos trabalhos correcionais fica designado, sob compromisso, o servidor
Fabrício Zanetti Casagrande, Chefe de Cartório.
Comunique-se a Corregedoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e a OAB.
Publique-se no DJE e no átrio do Fórum Eleitoral.
Alta Floresta D'Oeste, 5 de novembro de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz Eleitoral
21ª Zona Eleitoral
Despachos

PROCESSO: 73-58.2018.6.22.0021 - Classe 24 - SADP 6932/2018 21ª ZE/RO
AUTOR/REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA e JUARES DE JESUS TAQUES
ADVOGADO: Manoel Veríssimo F. Neto OAB/RO 3766 e Juacy dos S. Loura Neto OAB/RO 656-A
REU/REQUERIDO: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO VELHO e
MAURÍCIO CARVALHO
Origem: 21ª ZE/RO - Porto Velho/RO
Vistos etc.
A Resolução nº 23.748/2016 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece as diretrizes gerais para a aplicação do
Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) no âmbito da Justiça Eleitoral.
No caso vertente, por se tratar de ação judicial não regulada especificamente pela legislação eleitoral, aplica-se
subsidiariamente o Código de Processo Civil.
Nesse passo, constato que, inobstante tenha sido formulado o requerimento de citação, na qualidade de
litisconsortes necessários, da pessoa de Sebastião Geraldo Ferreira e do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB,
estes não foram incluídos no pólo passivo.
Além disso, ainda que o feito eleitoral seja gratuito, não houve a indicação do valor da causa e das provas que
pretendem os requerentes demonstrarem a verdade dos fatos alegados.
Entendo, ainda, que o pólo ativo envolve um litisconsórcio ativo necessário, sendo obrigatório a inclusão dos
partidos PPS e PRP, eis que, no pleito eleitoral, houve uma coligação entre o PPS com tais partidos. E o suposto
prejuízo não é apenas em relação ao partido PPS, mas à coligação.
Portanto, nos termos do art. 319, incisos II, V e VI, da Lei nº 13.105/2015 c/c a Resolução nº 23.748/2016 do TSE,
fixo o prazo de 10 (dias) para que os requerentes emendem a petição inicial, regularizando o pólo ativo, o pólo
passivo, o valor da causa e a questão de provas, sob pena de indeferimento. Porto Velho, 06 de novembro de
2018. Áureo Virgílio Queiroz. Juiz Eleitoral. 21ª ZE/RO
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29ª Zona Eleitoral
Editais

Edital - 234 - 29ª ZE
SEI/TRE-RO - 0356179 - Edital
Edital Nº 234/2018
A Excelentíssima Senhora Claudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza desta 29ª Zona Eleitoral, no exercício de suas
atribuições legais e constitucionais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos Partidos Políticos, Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados
do Brasil, dos eleitores de Rolim de Moura e da população em geral, que designou o dia 18 de dezembro de 2018,
início às 08:00 horas, para realização de Correição Anual Ordinária -2018 nas dependências do Cartório da 29ª
Zona Eleitoral, situado no Fórum Eleitoral de Rolim de Moura/RO, na Av. São Luiz, 4557, Bairro Centro.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou a MMª Juíza
Eleitoral da 29ª que se publicasse o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO.
Dado e passado nesta Cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia aos cinco dias do mês de novembro de
2018. Eu, Ivair Simão de Souza, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, digitei, conferi e vai subscrito por mim e
pela autoridade Judiciária.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA VIEIRA MACIEL DE SOUSA, Juiz Eleitoral, em 05/11/2018,
às 14:31, 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 0356179 e o código CRC
062EB3E2.
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