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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 – 1134/2018
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 0002364-51.2017.6.22.8012, o pagamento de diárias aos
servidores abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos a serviço da 12ª ZE de Espigão do Oeste/RO,
com a finalidade de efetuarem montagem da seção e acompanhamento dos trabalhos no dia da eleição.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
ANDERSON AMARAL BARROS; Colaborador; Escola Tancredo Neves (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018
a 28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA; Colaborador; Escola Brás Cubas (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
APARECIDO FELIPE CORREIA; Colaborador; Igreja Bom Jesus (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
BRAULIO BULLERJAHN; Colaborador; Associação São Pedro (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
BRUNO RAFAEL JOCK; Colaborador; Associação São Pedro (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
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CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA; Colaborador; Escola Maria Rosa de Oliveira e adjacências (ESPIGÃO
DO OESTE - RO); 28/10/2018 a 28/10/2018; 0,5; 254,00; 0,00; 0,00; 127,00
CELIOMAR ROCHA DOS SANTOS; Colaborador; Associação Rio Preto (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018
a 28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
CELSO BATISTA; Colaborador; Igreja Comunidade São Bento (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
FABIO TEIXEIRA; Colaborador; Escola Juscelino Kubitschek (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
FRANCISCO DOS SANTOS SOARES; Colaborador; Escola Maria Rosa de Oliveira e adjacências (ESPIGÃO DO
OESTE - RO); 28/10/2018 a 28/10/2018; 0,5; 254,00; 0,00; 0,00; 127,00
FÁBIO CESAR GUARNIERI; Colaborador; Associação Rio Preto (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
GELSON DE MEDEIROS; Colaborador; Escola Dilson Belo (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
GILMAR SALVI; Colaborador; ASPROJUK (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018; 1,0; 254,00;
0,00; 0,00; 254,00
IRENE LUÍZA LOPES; Colaborador; Igreja Comunidade São Bento (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
IVONEI PAULO DA CRUZ; Colaborador; Escola Aurélio B. de Holanda e adjacências (ESPIGÃO DO OESTE RO); 28/10/2018 a 28/10/2018; 0,5; 254,00; 0,00; 0,00; 127,00
JAIR CRISTO; Colaborador; Aldeia Roosevelt (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018; 1,0;
254,00; 0,00; 0,00; 254,00
JORDANIO PERINI; Colaborador; Escola Aurélio B. de Holanda e adjacências (ESPIGÃO DO OESTE - RO);
28/10/2018 a 28/10/2018; 0,5; 254,00; 0,00; 0,00; 127,00
JOSÉ BRANDÃO DA SILVA; Colaborador; Aldeia Roosevelt (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
LEANDRO BORDINHÃO; Colaborador; Escola Juscelino Kubitschek (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
LEUDES SCHULZ; Colaborador; Escola Tancredo Neves (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a 28/10/2018;
1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
MARCUS VINICIUS TESCH; Colaborador; Escola Dilson Belo (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
MILTON FRANCISCO DOS SANTOS; Colaborador; Associação Rio Claro (ESPIGÃO DO OESTE - RO);
28/10/2018 a 28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
RICARDO HENRIQUE RODRIGUES; Colaborador; Igreja Bom Jesus (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
ROBERSON DANIEL GOMES; Colaborador; ASPROKAP (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a 28/10/2018;
0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
SIDNEY SANTANA DA SILVA; Colaborador; Aldeia Roosevelt (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 27/10/2018 a
28/10/2018; 1,0; 254,00; 0,00; 0,00; 254,00
TELMA SUELI SARMENTO; Colaborador; Associação Rio Claro (ESPIGÃO DO OESTE - RO); 28/10/2018 a
28/10/2018; 0,3; 254,00; 0,00; 0,00; 84,67
VALDEMAR SCHAEDE STANGE; Colaborador; Igreja Santa Izabel (ESPIGÃO DO OESTE - 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 30/10/2018, às 17:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0353975 e o código CRC
E8A73D1D.

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 13/11/2018
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 13/11/2018 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. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600080-64.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO - RO
Relatora: Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Requerente: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Advogado: NELSON CANEDO MOTTA – OAB/RO n. 2721
Porto Velho, 6 de novembro de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
Decisões judiciais

RECURSO ELEITORAL N. 17-48.2015.6.22.0015 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: JOÃO PEREIRA DA COSTA
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
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1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
(a) Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
RECURSO ELEITORAL N. 21-85.2015.6.22.0015 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
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RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: DEUSIMAR DOS SANTOS VALENTIM
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
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Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
(a) Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
RECURSO ELEITORAL N. 33-08.2015.6.22.0013 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: JOSÉ BARBOSA GONÇALVES
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
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5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
(a) Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
RECURSO ELEITORAL N. 40-97.2015.6.22.0013 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: MANOEL LUIZ DE FREITAS
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
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Histórico da demanda
1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
(a) Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator.
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RECURSO ELEITORAL N. 54-78.2015.6.22.0014 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
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Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
(a) Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator.
RECURSO ELEITORAL N. 83-64.2015.6.22.0003 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: VANUSA DE OLIVEIRA
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
(a) Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
RECURSO ELEITORAL N. 162-43.2015.6.22.0003 CLASSE 30
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: CATARINA JOAQUINA DE FREITAS
Foi proferido o seguinte despacho da lavra do Excelentíssimo Relator:
Trata-se de Recurso Especial Eleitoral interposto pela d. Procuradoria Regional Eleitoral e admitido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte como representativo da controvérsia em recursos repetitivos nos
autos das representações por doação acima do limite - pessoa física Processos 21-85.2015.6.22.0015, 3308.2015.6.22.0000,
83-64.2015.6.22.0000,
162-43.2015.6.22.0000,
54-78.2015.6.22.0000
e
4097.2015.6.22.0000, determinando-se o sobrestamento destes até o julgamento pelo TSE do presente recurso.
A este recurso especial representativo da controvérsia enviado ao c. TSE foi negado seguimento por decisão
monocrática da Min. Rosa Weber, conforme r. decisão de fls. 97-104.
Contra essa decisão que negou seguimento ao REsp foi interposto pela Procuradoria Geral Eleitoral agravo
interno de fls. 107-111 o qual foi desprovido pelo c. TSE conforme v. Acórdão de fls. 116-118, assim ementado:
0000017-48.2015.6.22.0015. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1748 - NOVO
HORIZONTE DO OESTE – RO. Acórdão de 12/12/2017. Relator(a) Min. Rosa Weber. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 09/02/2018. Ementa: ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ABAIXO DO
LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE
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QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO APURAR A EFETIVA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO POR OUTRAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Na origem, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para aplicação à pessoa física
representada, que efetuou doação durante a campanha das Eleições 2014, da pena do § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997, aplicável aos casos de doação acima do limite legal.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse em agir, fundamentando-se
no fato de que a doação era lícita, pois se tratava de doação estimável em dinheiro e não de recursos financeiros
e por valor inferior ao limite específico. Apresentou, ainda, fundamentos subsidiários. O indeferimento foi mantido
pelo TRE-RO e pela decisão agravada.
Tese defendida no agravo regimental
3. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que considera razoável, para apuração ou não do excesso do limite de
doação, o entendimento do TSE no sentido da utilização do valor máximo fixado para isenção do imposto de
renda no caso daqueles que não são obrigados a prestar a declaração, mas que este Tribunal confere tratamento
diferenciado aos casos em que o doador declara expressamente à Receita Federal não ter auferido rendimentos
no exercício financeiro de referência e que, sem quebra do sigilo fiscal, não é possível saber em que hipótese o
declarante se enquadra.
Hipótese concreta é de doação estimável em dinheiro
4. A hipótese dos autos é de cessão, por 18 dias, de um Fiat Uno Mille. Trata-se, portanto, não de doação de
recursos financeiros, mas de doação estimável em dinheiro. Assim, o fundamento básico de que inferior o valor
estimado (R$ 1.728,00) ao limite específico previsto no § 7º do art. 23 da Lei 9.504/1997 na redação vigente à
época (R$ 50.000,00) era suficiente para o indeferimento do processamento da representação.
5. Estabeleceu-se certa confusão porque o Juiz de 1º Grau trouxe alguns fundamentos subsidiários,
argumentando que, ainda que em dinheiro a doação, não seria o caso de processamento da demanda, razões que
acabaram por desviar o foco da questão central.
6. O fato é que existiu uma doação estimável em dinheiro de valor muito menor do que o limite previsto para esse
tipo de doação, não havendo nenhum indício de que a avaliação não correspondesse à realidade ou de que o
doador não fosse proprietário do bem.
7. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, como consta do parecer de fl. 91, que "não se sabe se o bem é de
propriedade do doador, razão por que se justifica o processamento da representação para se esclarecer esse
ponto, pois o doador não se beneficia da exceção do artigo 23, 7º, da Lei 9.504/97, se o bem doado não lhe
pertence". A predominar este raciocínio, teria de haver quebra do sigilo fiscal em todas as hipóteses de doação
estimável em dinheiro, ainda que inexistente, como no presente caso, qualquer indício de fraude, o que foge à
razoabilidade.
8. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal estaria longe de ser o instrumento mais adequado para apuração de
irregularidade no caso. Se declarada a cessão do direito de uso de um automóvel e o MPE quer verificar se o
doador detém a condição de proprietário do bem, pode intimá-lo para apresentar-lhe o certificado de propriedade
do veículo ou requisitar informações ao DETRAN. Apurado algum indício de irregularidade, aí sim, possível falar
em interesse em ajuizar representação.
Conclusão
Agravo regimental não provido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Luiz Fux (no exercício da Presidência). Ausente, sem substituto, o Ministro Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Luiz Fux (no exercício da Presidência), Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Assim, não houve a reforma do entendimento sufragado por este TRE-RO, não havendo necessidade de novo
julgamento pela Corte em sede de recurso repetitivo.
Ante o exposto, após ciência à d. Procuradoria Regional Eleitoral, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem
para fins de arquivamento.
Junte-se cópia desta decisão aos processos sobrestados.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2018.
(a) Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
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Processo 0601606-66.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 438/2018
MANDADO DE SEGURANÇA N. 0601606-66.2018.6.22.0000 –PORTO VELHO –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Assunto: Enquete
Impetrante: Coligação "Rondônia, Esperança De Um Novo Tempo"
Advogado: Marcio Melo Nogueira –OAB/RO N. 2827
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho –OAB/RO N. 635
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos –OAB/RO N. 2013
Impetrada: Juíza Auxiliar Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral
Impetrado: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.
Eleições 2018. Mandado de Segurança. Propaganda Eleitoral. Decisão liminar do juízo auxiliar da propaganda.
Retratação. Perda do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.
I — É cabível o mandado de segurança contra decisão judicial proferida liminarmente na representação por
propaganda eleitoral que se propugna irregular, haja vista na espécie não caber recurso com efeito suspensivo.
II — Proferida a retratação da decisão liminar impugnada pela via do mandado de segurança, bem ainda
ultrapassado o período da propaganda eleitoral gratuita com encerramento do pleito eleitoral, julga-se prejudicada
a ação mandamental pela superveniente perda de objeto.
III — Processo extinto sem resolução do mérito.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em Julgar prejudicado o pedido em razão da
superveniente perda do seu objeto; cessados os efeitos da decisão liminar e extinto o feito sem resolução do
mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator, à
unanimidade.
Porto Velho, 05 de novembro de 2018.
Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Relator
Outros Documentos

Processo 0600115-24.2018.6.22.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600115-24.2018.6.22.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO –2017 - PARTIDO POLÍTICO –ÓRGÃO
DE DIREÇÃO REGIONAL
INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE –REDE, DIRETÓRIO ESTADUAL
Nos termos do art. 31, §1º, da Resolução/TSE 23.546/2017, a Justiça Eleitoral torna público a Demonstração do
Resultado do Exercício, referente ao exercício financeiro de 2017, do REDE SUSTENTABILIDADE –REDE.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Rede Sustentabilidade –REDE
Código Nome
5142
5150
19
27
175

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

Órgão do Partido: Estadual
Saldo atual
11.890,13
11.890,13
11.890,13
11.890,13
5.500,00
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191
213
256
272
280
310
329
388
11258
485
11266
11274
582
11282
2020
2038
2607
2640

Locação de Bens Imóveis
DESP. COM TRANSP. E VIAGENS
Combustíveis, Óleo e Lubrificantes
Pedágios e Serviços de Taxi
Hospedagem e Estadias
SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS
Serviços Contábeis
MATERIAL DE CONSUMO
Material de Escritório
SERVIÇOS E UTILIDADES
Propaganda e Publicidade
Serviços Gráficos
TRIBUTOS E ENCARGOS FINANCEIROS
Tarifas/comissões bancárias
DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TRIBUTOS E TAXAS
Outros tributos (especificar, criando contas)

4219
4227
4235
4340
4359
4367
4464
4553
4570
5070
5088

RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS OPERACIONAIS –FUNDO PARTIDÁRIO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS –FUNDO PARTIDÁRIO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
Recebidas da direção Nacional
RECEITAS OPERACIONAIS –OUTROS RECURSOS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Filiados
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO –
FUNDO PARTIDÁRIO
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Resultado Apurado no Exercício
Resultado do Exercício Findo
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO –
OUTROS RECURSOS
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Resultado Apurado no Exercício
Resultado do Exercício Findo

5096
5100
10790
5118
5126
5134
10880
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5.500,00
631,18
453,18
58,00
120,00
1.000,00
1.000,00
40,00
40,00
4.608,00
4.220,00
388,00
83,60
83,60
27,35
27,35
27,35
27,35
10.685,11
10.685,11
7.956,71
7.956,71
7.956,71
7.956,71
2.728,40
2.728,40
2.728,40
(1.205,02)
(3.906,07)
(3.906,07)
(3.906,07)
(3.906,07)
2.701,05
2.701,05
2.701,05
2.701,05

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017.
(a) Presidente: Márcio Reis Maia
(a) Contabilista: Isaias F. de Andrade/CRC n. 002314/0-5/RO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Contrato
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Extrato de Contrato
Espécie: Extrato do Contrato n. 25/2018/TRE-RO, assinado em 06/11/2018. Contratada: E. R. P. DE OLIVEIRA
&CIA LTDA, CNPJ n. 10.927.661/0001-10. Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo, concernente a
ativação de 1 (um) posto de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 28/2018 e
seus Anexos; as Leis nº. 8.666/1993 e nº. 10.520/2002, os Decretos Federais nº. 5.450/2005, nº. 2.271/1997 e nº.
3555/2000, a Resolução TSE nº. 23.234/2010, a Instrução Normativa da SLTI/MPOG nº. 05/2017, a Resolução
CNJ nº. 169/2013; a Convenção Coletiva SINTELPES/RO X SEAC/RO ano 2017 e, de forma subsidiária, as Leis
nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e nº. 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), as decisões e
orientações do Tribunal de Contas da União - TCU e do Conselho Nacional de Justiça –CNJ, e, ainda, o Manual
de Gestão de Contratos da Justiça Eleitoral e a Instrução Normativa TRE/RO nº. 004/08. Vigência: a contar do dia
06/11/2018 e termo final em 12/02/2019. Valor Total estimado: R$ 9.288,29, Programa de Trabalho:
02061057042690001. Elemento de Despesa: 33.90.37-01. Nota de Empenho n. 2018NE001081, de 06/11/2018.
Homologação: Decisão n. 358/2018 - PRES/ASSPRES, de 04/07/2018. Signatários: pela Contratante, o Senhor
Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Presidente do TRE-RO e, pela Contratada, a Senhora ELLEN RUBIA
PEREIRA DE OLIVEIRA. Processo SEI: 0001726-54.2017.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 07/11/2018, às 14:01,
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 0357658 e o código CRC
E3499546.
Extrato de ratificação de Dispensa

Extrato de Ratificação da Dispensa de Licitação
Espécie: Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93. CartaContrato n. 26/2018, assinada em 07/11/2018. Contratada: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
DEMOCRATICO LTDA - IDDE, CNPJ 08.957.721.0001.04. Objeto: contratação do IDDE –Instituto para o
Desenvolvimento Democrático Ltda., que atua em parceria com a Faculdade Arnaldo, para ministrar, na
modalidade a distância, Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Eleitoral, para magistrados e servidores
da Justiça Eleitoral de Rondônia. Fundamento: Contratação direta por Dispensa de Licitação, com fulcro no art.
24, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93. Vigência: 420 dias, a contar da data de sua assinatura
no Sistema Eletrônico de Informação –SEI, não podendo ser prorrogada. Valor total acordado com a empresa: R$
50.054,40, dos quais o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, efetuará o pagamento àcontratada apenas do
valor de R$ 15.016,32, correspondente a 30%, e o pagamento remanescente no importe de R$ 35.038,08,
correspondente a 70% do valor total acordado, será realizado diretamente àempresa pelos próprios servidores
interessados. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza da Despesa 33.90.39.48. Nota de Empenho
2018NE001077, de 05/11/2018. Justificativa: Necessidade de aperfeiçoamento e a atualização de servidores do
TRE-RO na área do Direito Eleitoral. Declaração de Dispensa em 26/10/18, Parecer Jurídico 0352831/AJDG, por
MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, CPF n. 716.688.707-97, Assessora Jurídica. Autorizada a
Despesa e Ratificada a Dispensa de Licitação em 31/10/2018, Despacho 6296/PRES/DG/GABDG, por LIA MARIA
ARAÚJO LOPES, CPF 475.106.849-00, Diretora-Geral do TRE-RO. Processo 0001970-97.2018.6.22.8080.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 07/11/2018, às 16:39,
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 0357952 e o código CRC
11DB399D.
Extrato de Nota de Empenho

Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001031, de 26/10/2018. Contratada: RM COMERCIO DE
MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA. CNPJ nº 20.784.313/0001-95. Programa Trabalho 02122057020GP0011.
Natureza Despesa: 33.90.30.26. Objeto: Item 93 do edital - Chave de teste de corrente elétrica, material haste aço
cromo vanádio, tipo haste isolada, comprimento 135, tipo ponta chata, material cabo plástico, cor cabo azul,
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características adicionais com lâmpada neon e clipe, aplicação identificação de fase em condutores. (cód.
251315). Marca Worker. Unid. Quant. 400. Valor Unid. R$ 3,85. Subtotal R$ 1.540,00. Assinada por LIA MARIA
ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 75/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº.
24/2018/TRE-RO. Processo: SEI 0000508-54.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA, Técnico Judiciário, em
30/10/2018, às 09:02, 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 0354107 e o
código CRC F6F6BD60.
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001049, de 05/11/2018. Contratada: HIGIBEST COMERCIO E
SERVICOS EIRELI. CNPJ nº 26.581.761/0001-78. Programa Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza Despesa:
33.90.30.22. Objeto: Item 35 do Edital - Galão com 05 litros de sabonete líquido, aspecto físico cremoso perolado,
cor branca, acidez neutro ph, aplicação comercial. Marca: Premisse. Quant: 100; Vlr. Unit: R$ 17,30; Valor total da
Nota de Empenho: R$ 1.730,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo
Legal: ARP 21/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 030/2017/TRE-RO. Processo: SEI 000106456.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 07/11/2018, às 14:57,
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 0357894 e o código CRC
A6AA7194.
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001076, de 05/11/2018. Contratada: SUL.COM ATACADO E
VAREJO LTDA. CNPJ nº 26469541/0001-57. Programa Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza Despesa:
33.90.30.26. Objetos: 01) Item 14 do edital. Caixa de embutir para gesso 4x2, dry wall cor verde, dimensões
48x70x90mm, pvc rígido antichama, 11 cm de altura, 5 cm de profundidade, 07 cm de largura, acompanhado
presilha para regulagem. (cód. 20850). Marca: Tramontina; Unid. Quant: 125; Vlr. Unit: R$ 1,97; Vlr. Subtotal: R$
246,25; 02) Item 86 do edital. Repelente eletrônico de pombos bivolt, tensão de alimentação: 110/220v
(automático) 50/60hz saída: 12v dc1a, frequência de operação: 20 a 25 khz, potência: 2 watts, consumo de
energia: 0,002kw/hora, área atuação: abre um cone de 120° (horizontal) e 90° (vertical), alcance linear:
aproximadamente 8m cada módulo, cabo de ligação da fonte de alimentação aos módulos emissores: 5m de
comprimento cada, imã para teste de funcionamento. (cód. 35440). Marca: Megt. Unid. Quant: 20; Vlr Unit: R$
400,63. Vlr. Subtotal: R$ 8.012,60. Total da Nota de Empenho: R$ 8.258,85. Assinada por LIA MARIA ARAUJO
LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 76/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº
24/2018/TRE-RO. Processo: SEI 0002427-78.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 07/11/2018, às 15:15,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0357903 e o código CRC
3AE60794.

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

ZONAS ELEITORAIS
7ª Zona Eleitoral
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Sentenças

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.: 27-14.2018.6.22.0026 - Classe 25
Protocolo: 3704/2018
Assunto: Prestação de contas anual partidária – exercício financeiro 2017
Interessado: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Advogado: Nelson Canedo Mota OAB/RO 2.721
VISTOS.
Os presentes autos tratam da prestação de contas do exercício financeiro anual de 2017, efetuada pelo diretório
municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, município de Ariquemes, a qual limitou-se a apresentação de
declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
A referida declaração foi apresentada intempestivamente.
Após regular publicação da mesma, não houve impugnação quanto à declaração apresentada.
Foram colhidas e certificadas as informações exigidas nos incisos. II e III do art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
Sendo assim, com fulcro no artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
aprovadas as respectivas contas.
P.R.I.
Ariquemes, 06 de novembro de 2018.
Cláudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Juíza Eleitoral
8ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 015/2018/8ªZE
O Excelentíssimo Senhor ELI DA COSTA JUNIOR, Juiz Eleitoral da 08ª Zona Eleitoral de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais.
Torna público, para conhecimento dos Partidos Políticos, Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do
Brasil, dos eleitores de Colorado do Oeste, Cabixi, Chupinguaia e da população em geral, que, em cumprimento
ao disposto no artigo 1º, § 1º da Resolução TSE nº. 21.372/2003, foi designado o dia 30 de novembro de 2018, a
partir das 14h00min, para a realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL, no Cartório da 8ª Zona Eleitoral do
Estrado de Rondônia, instalado na Av. Marechal Rondon, 4637, Centro, Colorado do Oeste, CEP 76.993-000.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou a MM. Juiz
Eleitoral que expedisse o presente edital, publicando-o no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia e no mural do Cartório Eleitoral como de costume.
Dado e passado neste Município de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, aos sete dias do mês de novembro
do ano de 2018. Eu, _________, Marcel Barboza Ferreira, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Eli da Costa Júnior
Juiz Eleitoral
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Portarias

PORTARIA Nº. 009/2018/8ªZE
O M.M. JUIZ DA 08ª ZONA ELEITORAL DE RONDÔNIA, ELI DA COSTA JÚNIOR, no uso dos poderes legais e
constitucionais que lhe são atribuídos,
RESOLVE
Designar, com vistas ao artigo 1º, § 1º da Resolução TSE n.º 21.372/2003, Marcel Barboza Ferreira, chefe de
cartório, para, sob compromisso, desempenhar a função de Secretário dos trabalhos correcionais, a serem
realizados no dia 30 de novembro de 2018, no Cartório desta Zona Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, vai publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE/RO e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Colorado do
Oeste, Estado de Rondônia, aos sete de novembro do ano de dois mil e dezoito, Eu, _______ Marcel Barboza
Ferreira, Chefe de Cartório da 8ª Zona Eleitoral de Rondônia, digitei o presente.
Eli da Costa Júnior
Juiz Eleitoral

11ª Zona Eleitoral
Sentenças

Prestação de contas do exercício financeiro 2017 - Omissão
Autos: nº 30-54.2018.6.22.0011
Protocolo: 2.414/2018
Partido: REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - diretório de Cacoal/RO
Interessados: MÁRIO ANGELINO MOREIRA – Presidente
GEORGIA ARISTÍDES FERREIRA – Tesoureiro
"SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de omissão na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como requerido o
órgão de direção municipal do Partido Republicano Progressista – PRP, diretório de Cacoal/RO.
O Partido supramencionado não apresentou espontaneamente a prestação de contas no prazo legal determinado
pelo artigo 32 da Lei 9.096/95. Sendo notificado o presidente para a apresentação, o partido deixou transcorrer in
albis o prazo de 72 horas, conforme art. 30, I da Res. TSE nº 23.546/2017 (fl. 11).
Determinou-se a imediata suspensão de recebimento das cotas do fundo partidário (fl. 11) e a juntada de
documentos probantes.
Em consulta ao sistema SPCA (fl. 16/17) não foram identificados lançamentos de crédito, na conta cadastrada em
nome do partido. Não constam recebimentos de recursos provenientes do Fundo Partidário ou de Transferências
Financeiras Intrapartidárias (fls. 15 e 20).
A douta representante do Ministério Público Eleitoral (fl. 22), pugnou pela aplicação do artigo 46, IV da Resolução
nº 23.546/2017 do TSE.
Intimado na pessoa dos representantes para manifestação acerca dos documentos juntados ao processo, nos
termos do art. 30, IV, "e' da Res. 23.546/2017, não houve manifestação (fl. 28).
É a síntese necessária.
DECIDO.
Conforme art. 34 da Lei 9.096/95 compete à Justiça Eleitoral fiscalizar a prestação de contas dos partidos políticos
em todas as esferas de direção. A obrigação do partido prestar contas de sua movimentação financeira decorre de
preceito constitucional, não permitindo discricionariedade do órgão partidário ou mesmo da entidade fiscalizadora.
A forma de apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias está regulamentada atualmente pela
Resolução TSE n. 23.546/2017 em seu art. 29.
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Dispõe, ainda, o art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas;
Verifica-se que as comunicações processuais foram regularmente efetuadas (fls. 09, 24 e 26) de forma a permitir
que o objetivo principal desta Justiça Especializada fosse alcançado, qual seja, a fiscalização mediante aferição
da real movimentação financeira do partido no decurso do exercício em análise. Desta forma, constata-se que,
mesmo instado a regularizar as contas, o partido manteve-se inerte, demonstrando atitude de desapreço com as
intimações da Justiça Eleitoral.
A omissão com relação ao dever de apresentar as contas no prazo legal implica na proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme artigo 48 da Resolução em vigor.
Nada obstante, a ausência de apresentação de contas tem como consequência, prevista no art. 42 da Res. TSE
23.465/2015, a suspensão do registro ou da anotação do órgão Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político. Outrossim, a jurisprudência atual tem entendido ser cabível tal aplicação como forma
de trazer efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de prestar contas. Neste sentido:
PETIÇÃO. PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 42, CAPUT, DA RES.-TSE Nº 23.465. PEDIDOS. REVOGAÇÃO OU
SUSTAÇÃO DO DISPOSITIVO. INDEFERIMENTO.
1. A transmissão dos dados pelos órgãos partidários por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil
(SPED) atende às disposições emanadas da Secretaria da Receita Federal e às regras que tratam dos processos
judiciais.
2. Consoante dispõe o art. 17, III, da Constituição da República, os Partidos Políticos são obrigados a prestar
contas à Justiça Eleitoral.
3. A disposição contida no art. 42 da Res.-TSE nº 23.465, ao prever que "será suspenso o registro ou a anotação
do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas", não é
inovadora no âmbito deste Tribunal, pois dispositivo semelhante já constava da Res.-TSE nº 23.432/2014.
4. As hipóteses de desaprovação de contas e de julgamento destas como não prestadas não se confundem. Na
primeira, por disposição legal, o registro dos órgãos partidários não pode ser suspenso (Lei nº 9.096/95, arts. 31, §
5º, e 37, caput c.c § 2º). No entanto, a ausência de prestação de contas é motivo de extinção do partido político
(Lei nº 9.096/95, art. 28, III) e implica a suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeita seus responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37-A).
5. A situação de inadimplência dos órgãos partidários que não prestam contas à Justiça Eleitoral somente se
caracteriza quando as contas são julgadas como não prestadas em processo judicial que se inicia com a
intimação dos órgãos partidários e seus responsáveis para suprir a omissão, e, mesmo após a decisão judicial, a
agremiação pode requerer a regularização da sua situação de inadimplência, nos termos da Res.-TSE nº
23.464/2015.
6. O art. 42 da Res.-TSE nº 23.465 traz efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de o órgão
partidário prestar contas à Justiça Eleitoral e somente perdura até que a situação seja regularizada. A
transitoriedade da inadimplência depende exclusivamente do respeito à obrigação constitucional de prestar
contas.
Pedidos indeferidos.
(INSTRUÇÃO nº 3, Acórdão, Relator (a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/06/2016, Página 34-36).
Posto isto, diante da omissão do partido no dever de prestar contas, com fulcro no artigo art. 46, IV, "a", da Res.
TSE n. 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Republicano Progressista- PRP
diretório de Cacoal/RO referente ao exercício 2017, determinando, como consequência, a suspensão da anotação
ou registro do partido e a manutenção da sanção de suspensão de recebimento de novas cotas do fundo
partidário, nos termos do art. 30, III, "a" da Res. TSE n. 23.546/2017 e art. 37-A da Lei 9096/95, pelo prazo em que
perdurar a omissão. Considerando não ter havido recebimento de cotas do fundo partidário no exercício 2017,
desnecessária se faz a providência do § 2º do art. 48 da Res. TSE 23.546/2017 quanto à devolução de valores
percebidos.
Informe-se ao TRE/RO para as providências do art. 42 da Res. TSE n. 23.465/2015.
Publique-se no DJE/TRE/RO. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Cacoal, 06 de novembro de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral – 11ª ZE"
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Prestação de contas do exercício financeiro 2017 - Omissão
Autos: nº 53-97.2018.6.22.0011
Protocolo: 3.100/2018
Partido: DEMOCRATAS – DEM, diretório de Cacoal/RO
Interessados: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES – Presidente
WELITON NUNES SOARES – Tesoureiro
"SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de omissão na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como requerido o
órgão de direção municipal do Partido Democratas – DEM, diretório de Cacoal/RO.
O Partido supramencionado teve decisão proferida nos autos n° 27-02.2018.6.22.0011 às fls. 62/63, que extinguiu
o processo, transitado em julgado em 11.06.2018, e considerando o decurso do prazo legal para apresentação
das contas, procedeu-se a autuação de processo de omissão em nome do partido e seus dirigentes.
Determinou-se a imediata suspensão de recebimento das cotas do fundo partidário (fl. 03) e a juntada de
documentos probantes.
Em consulta ao sistema SPCA (fl. 09) verificou-se que o CNPJ do partido não está cadastrado na base de dados
da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual não há registro de contas bancárias. Verificou-se, ainda, que não constam
recebimentos de recursos provenientes do Fundo Partidário ou de Transferências Financeiras Intrapartidárias (fls.
05-08, 15).
A douta representante do Ministério Público Eleitoral (fl. 17), pugnou pela não-prestação, nos termos do artigo 46,
IV da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
Intimado na pessoa dos representantes para manifestação acerca dos documentos juntados ao processo, nos
termos do art. 30, IV, "e' da Res. 23.546/2017, não houve manifestação (fl. 23).
É a síntese necessária.
DECIDO.
Conforme art. 34 da Lei 9.096/95 compete à Justiça Eleitoral fiscalizar a prestação de contas dos partidos políticos
em todas as esferas de direção. A obrigação do partido prestar contas de sua movimentação financeira decorre de
preceito constitucional, não permitindo discricionariedade do órgão partidário ou mesmo da entidade fiscalizadora.
A forma de apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias está regulamentada atualmente pela
Resolução TSE n. 23.546/2017 em seu art. 29.
Dispõe, ainda, o art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas;
Verifica-se que as comunicações processuais foram regularmente efetuadas (fls. 03, 19, e 21) de forma a permitir
que o objetivo principal desta Justiça Especializada fosse alcançado, qual seja, a fiscalização mediante aferição
da real movimentação financeira do partido no decurso do exercício em análise. Desta forma, constata-se que,
mesmo instado a regularizar as contas, o partido manteve-se inerte, demonstrando atitude de desapreço com as
intimações da Justiça Eleitoral.
A omissão com relação ao dever de apresentar as contas no prazo legal implica na proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme artigo 48 da Resolução em vigor.
Nada obstante, a ausência de apresentação de contas tem como consequência, prevista no art. 42 da Res. TSE
23.465/2015, a suspensão do registro ou da anotação do órgão Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político. Outrossim, a jurisprudência atual tem entendido ser cabível tal aplicação como forma
de trazer efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de prestar contas. Neste sentido:
PETIÇÃO. PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 42, CAPUT, DA RES.-TSE Nº 23.465. PEDIDOS. REVOGAÇÃO OU
SUSTAÇÃO DO DISPOSITIVO. INDEFERIMENTO.
1. A transmissão dos dados pelos órgãos partidários por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil
(SPED) atende às disposições emanadas da Secretaria da Receita Federal e às regras que tratam dos processos
judiciais.
2. Consoante dispõe o art. 17, III, da Constituição da República, os Partidos Políticos são obrigados a prestar
contas à Justiça Eleitoral.
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3. A disposição contida no art. 42 da Res.-TSE nº 23.465, ao prever que "será suspenso o registro ou a anotação
do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas", não é
inovadora no âmbito deste Tribunal, pois dispositivo semelhante já constava da Res.-TSE nº 23.432/2014.
4. As hipóteses de desaprovação de contas e de julgamento destas como não prestadas não se confundem. Na
primeira, por disposição legal, o registro dos órgãos partidários não pode ser suspenso (Lei nº 9.096/95, arts. 31, §
5º, e 37, caput c.c § 2º). No entanto, a ausência de prestação de contas é motivo de extinção do partido político
(Lei nº 9.096/95, art. 28, III) e implica a suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeita seus responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37-A).
5. A situação de inadimplência dos órgãos partidários que não prestam contas à Justiça Eleitoral somente se
caracteriza quando as contas são julgadas como não prestadas em processo judicial que se inicia com a
intimação dos órgãos partidários e seus responsáveis para suprir a omissão, e, mesmo após a decisão judicial, a
agremiação pode requerer a regularização da sua situação de inadimplência, nos termos da Res.-TSE nº
23.464/2015.
6. O art. 42 da Res.-TSE nº 23.465 traz efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de o órgão
partidário prestar contas à Justiça Eleitoral e somente perdura até que a situação seja regularizada. A
transitoriedade da inadimplência depende exclusivamente do respeito à obrigação constitucional de prestar
contas.
Pedidos indeferidos.
(INSTRUÇÃO nº 3, Acórdão, Relator (a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/06/2016, Página 34-36).
Posto isto, diante da omissão do partido no dever de prestar contas, com fulcro no artigo art. 46, IV, "a", da Res.
TSE n. 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Democratas – DEM, diretório de
Cacoal/RO referente ao exercício 2017, determinando, como consequência, a suspensão da anotação ou registro
do partido e a manutenção da sanção de suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário, nos
termos do art. 30, III, "a" da Res. TSE n. 23.546/2017 e art. 37-A da Lei 9096/95, pelo prazo em que perdurar a
omissão. Considerando não ter havido recebimento de cotas do fundo partidário no exercício 2017, desnecessária
se faz a providência do § 2º do art. 48 da Res. TSE 23.546/2017 quanto à devolução de valores percebidos.
Informe-se ao TRE/RO para as providências do art. 42 da Res. TSE n. 23.465/2015.
Publique-se no DJE/TRE/RO. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Cacoal, 06 de novembro de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral – 11ª ZE"
Prestação de contas do exercício financeiro 2017 - Omissão
Autos: nº 31-39.2018.6.22.0011
Protocolo: 2.416/2018
Partido: PROGRESSISTA – PP, diretório de Cacoal/RO
Interessados: FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA – Presidente
DIVALDO OLSEN – Tesoureiro
"SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de omissão na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como requerido o
órgão de direção municipal do Partido Progressista – PP, diretório de Cacoal/RO.
O Partido supramencionado não apresentou espontaneamente a prestação de contas no prazo legal determinado
pelo artigo 32 da Lei 9.096/95. Sendo notificado o presidente para a apresentação, o partido deixou transcorrer in
albis o prazo de 72 horas, conforme art. 30, I da Res. TSE nº 23.546/2017 (fl. 10).
Determinou-se a imediata suspensão de recebimento das cotas do fundo partidário (fl. 10) e a juntada de
documentos probantes.
Em consulta ao sistema SPCA (fls. 19-20) não foram identificados lançamentos de crédito, na conta cadastrada
em nome do partido. Não constam recebimentos de recursos provenientes do Fundo Partidário ou de
Transferências Financeiras Intrapartidárias (fls. 14-18).
A douta representante do Ministério Público Eleitoral (fl. 25), pugnou pela aplicação do artigo 46, IV da Resolução
nº 23.546/2017 do TSE.
Intimado na pessoa dos representantes para manifestação acerca dos documentos juntados ao processo, nos
termos do art. 30, IV, "e' da Res. 23.546/2017, não houve manifestação (fl. 31).
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É a síntese necessária.
DECIDO.
Conforme art. 34 da Lei 9.096/95 compete à Justiça Eleitoral fiscalizar a prestação de contas dos partidos políticos
em todas as esferas de direção. A obrigação do partido prestar contas de sua movimentação financeira decorre de
preceito constitucional, não permitindo discricionariedade do órgão partidário ou mesmo da entidade fiscalizadora.
A forma de apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias está regulamentada atualmente pela
Resolução TSE n. 23.546/2017 em seu art. 29.
Dispõe, ainda, o art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas;
Verifica-se que as comunicações processuais foram regularmente efetuadas (fls. 08, 27 e 29) de forma a permitir
que o objetivo principal desta Justiça Especializada fosse alcançado, qual seja, a fiscalização mediante aferição
da real movimentação financeira do partido no decurso do exercício em análise. Desta forma, constata-se que,
mesmo instado a regularizar as contas, o partido manteve-se inerte, demonstrando atitude de desapreço com as
intimações da Justiça Eleitoral.
A omissão com relação ao dever de apresentar as contas no prazo legal implica na proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme artigo 48 da Resolução em vigor.
Nada obstante, a ausência de apresentação de contas tem como consequência, prevista no art. 42 da Res. TSE
23.465/2015, a suspensão do registro ou da anotação do órgão Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político. Outrossim, a jurisprudência atual tem entendido ser cabível tal aplicação como forma
de trazer efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de prestar contas. Neste sentido:
PETIÇÃO. PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 42, CAPUT, DA RES.-TSE Nº 23.465. PEDIDOS. REVOGAÇÃO OU
SUSTAÇÃO DO DISPOSITIVO. INDEFERIMENTO.
1. A transmissão dos dados pelos órgãos partidários por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil
(SPED) atende às disposições emanadas da Secretaria da Receita Federal e às regras que tratam dos processos
judiciais.
2. Consoante dispõe o art. 17, III, da Constituição da República, os Partidos Políticos são obrigados a prestar
contas à Justiça Eleitoral.
3. A disposição contida no art. 42 da Res.-TSE nº 23.465, ao prever que "será suspenso o registro ou a anotação
do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas", não é
inovadora no âmbito deste Tribunal, pois dispositivo semelhante já constava da Res.-TSE nº 23.432/2014.
4. As hipóteses de desaprovação de contas e de julgamento destas como não prestadas não se confundem. Na
primeira, por disposição legal, o registro dos órgãos partidários não pode ser suspenso (Lei nº 9.096/95, arts. 31, §
5º, e 37, caput c.c § 2º). No entanto, a ausência de prestação de contas é motivo de extinção do partido político
(Lei nº 9.096/95, art. 28, III) e implica a suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeita seus responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37-A).
5. A situação de inadimplência dos órgãos partidários que não prestam contas à Justiça Eleitoral somente se
caracteriza quando as contas são julgadas como não prestadas em processo judicial que se inicia com a
intimação dos órgãos partidários e seus responsáveis para suprir a omissão, e, mesmo após a decisão judicial, a
agremiação pode requerer a regularização da sua situação de inadimplência, nos termos da Res.-TSE nº
23.464/2015.
6. O art. 42 da Res.-TSE nº 23.465 traz efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de o órgão
partidário prestar contas à Justiça Eleitoral e somente perdura até que a situação seja regularizada. A
transitoriedade da inadimplência depende exclusivamente do respeito à obrigação constitucional de prestar
contas.
Pedidos indeferidos.
(INSTRUÇÃO nº 3, Acórdão, Relator (a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/06/2016, Página 34-36).
Posto isto, diante da omissão do partido no dever de prestar contas, com fulcro no artigo art. 46, IV, "a", da Res.
TSE n. 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Progressista- PP diretório de
Cacoal/RO referente ao exercício 2017, determinando, como consequência, a suspensão da anotação ou registro
do partido e a manutenção da sanção de suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário, nos
termos do art. 30, III, "a" da Res. TSE n. 23.546/2017 e art. 37-A da Lei 9096/95, pelo prazo em que perdurar a
omissão. Considerando não ter havido recebimento de cotas do fundo partidário no exercício 2017, desnecessária
se faz a providência do § 2º do art. 48 da Res. TSE 23.546/2017 quanto à devolução de valores percebidos.
Informe-se ao TRE/RO para as providências do art. 42 da Res. TSE n. 23.465/2015.
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Publique-se no DJE/TRE/RO. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Cacoal, 06 de novembro de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral – 11ª ZE"
13ª Zona Eleitoral
Portarias

Portaria - 1170 - 13ª ZE
Numeração Interna 009/2018/13ªZE
Nota de Agradecimento e Elogio - Eleições Gerais 2018
O Juiz da 13ª Zona Eleitoral de Rondônia, Senhor Doutor ROGÉRIO MONTAI DE LIMA, no exercício de suas
atribuições legais...
Considerando que a 13ª Zona Eleitoral abrange os municípios de Ouro Preto do Oeste e Teixeirópolis;
Considerando que as Eleições Gerais de 2018 transcorreram dentro da normalidade legal;
Considerando os trabalhos desenvolvidos durante todo o período eleitoral, mormente fechamento de cadastro
eleitoral, requisição de veículos e colaboradores, toda a logística necessária para a realização das eleições,
fiscalização da propaganda eleitoral, preparação das urnas e das seções eleitorais, transmissão de dados etc.;
RESOLVE:
Art. 1º. Agradecer a todos os colaboradores que de forma direta ou indireta contribuíram para o sucesso das
Eleições Gerais 2018 nesta Zona Eleitoral.
Art. 2º. Parabenizar os membros da Junta Eleitoral pela presteza e responsabilidade na recepção dos boletins de
urna e na apuração dos votos.
Art. 3º. Parabenizar o trabalho dos responsáveis pela transmissão de dados no Distrito de Rondominas e no
município de Teixeirópolis, o que resultou em apuração célere, prestigiando-se a eficácia e a eficiência no serviço
público.
Art. 4º. Agradecer ainda aos órgãos públicos e iniciativa privada que contribuíram para a realização de
treinamentos dos mesários e logística das Eleições Gerias 2018.
Art. 5º. Elogiar os servidores da 13ª Zona Eleitoral de Rondônia, ALAN ROGÉRIO FILGUEIRAS DE
NORMANDES, JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JÚNIOR, MARLENE MARIA FABRICANTE e SIDÔNIO JOSÉ
DA SILVA, que atuaram com dedicação, ética e comprometimento e contribuíram com os seus valorosos serviços
para a realização das Eleições.
Art. 6º. Determinar a remessa da cópia desta Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral e à Secretaria de Gestão
de Pessoas deste Regional e dos órgãos de origem dos servidores aqui mencionados, para anotação deste elogio
em seus assentamentos funcionais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ROGÉRIO MONTAI DE LIMA
Juiz Eleitoral

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

Ano 2018, Número 210

Porto Velho/RO, quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Página 25

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO MONTAI DE LIMA, Juiz Eleitoral, em 06/11/2018, às 17:35,
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 0356988 e o código CRC
CF6F9F54.
17ª Zona Eleitoral
Editais

Edital nº 34/2018/17ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 12-15.2018.2.22.0017
CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B
ADVOGADO: FERNANDO VALDOMIRO DOS REIS - OAB-RO 7.133
O Excelentíssimo Senhor Alencar das Neves Brilhante, MM. Juiz da 17ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, torna públicos, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no §1º, art. 31
da Resolução/TSE nº 23.546/2017, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, referente ao exercício
financeiro de 2017, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ALTA
FLORESTA D'OESTE.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta D'Oeste/RO, aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu,
______, Samir Camilo Portes, Técnico Judiciário, digitei e assino o presente, por ordem do MM Juiz Eleitoral.
BALANÇO PATRIMONIAL
Partido: PC DO B
Órgão do Partido: MUNICIPAL Município: ALTA FLORESTA D'OESTE
TÍTULO DA CONTA
Total R$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo
R$ 35,98
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante
R$ 35,98
1.1.1.0.00.00.00 Disponível
R$ 35,98
1.1.1.1.00.00.00 Caixa
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento
R$ 35,98
1.1.1.2.01.00.00 Banco A 001 Agência 2173-3 Conta 8318-6
R$ 35,98
1.1.1.2.02.00.00 Banco B 999 Agência 999 Conta 99999-9
1.1.1.2.03.00.00 Banco C 999 Agência 999 Conta 99999-9
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras (especificar)
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito (especificar)
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte (especificar)
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado
1.3.2.1.00.00.00 Bens Móveis
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas Aplicativos
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios
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1.3.2.1.04.00.00 Veículos
1.3.2.2.00.00.00

(-) Depreciação Acumulada
Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada
Direitos (especificar)
Diferido (especificar)

1.3.2.3.00.00.00
1.3.3.0.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00 Passivo
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (especificar)
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Provisionadas (especificar)
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos (especificar)
2.1.5.0.00.00.00 Outras Obrigações a Pagar (especificar)
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar (especificar)
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício
2.3.2.0.00.00.00 Resultado Acumulado

LOCAL : ALTA FLORESTA D'OESTE

R$ 35,98
R$ 35,98

DATA 17/09/2018

ADENILSON ANACLETO GOMES
Presidente
UEMERSON MARCONATO CORDEIRO
Tesoureiro
FABIANE SPIGUEL DEINA 6114/RO
Contabilista/CRC nº 6114/0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Partido:PC DO B
Órgão do Partido:MUNICIPAL UF/Município:ALTA FLORESTA DOESTE RO
Total
RECEITA OPERACIONAL
(-) Deduções da Receita Bruta
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo dos Produtos Vendidos
RESULTADO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
(-) Outras Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
(-) Custo do Bem vendido
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DO IR
IR
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ALTA FLORESTA D'OESTE RO

R$ 973,78
R$ 973,78
R$ 973,78
R$ 937,80

R$ 35,98

R$ 35,98

R$ 35,98
DATA 17/09/2018
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ADENILSON ANACLETO GOMES
Presidente
UEMERSON MARCONATO CORDEIRO
Tesoureiro
FABIANE SPIGUEL DEINA 6114/RO
Contabilista/CRC nº
Edital nº 35/2018/17ªZE
O Excelentíssimo Senhor ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE, Juiz da 17ª Zona Eleitoral, município de Alta
Floresta D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei,
considerando o constante nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução n. 21.538/03 e artigos 45, § 6º, 52, § 2º e
57, caput e § 2º do Código Eleitoral.
Torna pública, para ciência dos interessados, a relação dos eleitores que
tiveram deferidos os pedidos de alistamento eleitoral, revisão, transferência e segunda via no período de
11/06/2018 a 07/11/2018.
Inscrição – Nome do eleitor – Operação – Município-UF
006253652321 - ADAO SALOMAO GOMES - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001332772356 - AMADOR DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
005447662364 - ANA BRAGA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
017471342364 - ANA CAROLINE RAK BARBOSA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013340262330 - ANNE CAMILA DE SOUZA MIRANDA - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
007662422348 - ANTONIO CASSIANO DE SOUSA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
004238682305 - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001302322399 - ANTONIO LEMOS DA CRUZ - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
007713172372 - ARLINDO FERREIRA DA SILVA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013835392348 - ARMISSON GOMES BALBINO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001304762330 - CELSO ANTONIO BESSA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
005702621430 - CRENILDA ABREU RIBEIRO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013130542348 - DEBORA DE SOUZA BRITES - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
008382622305 - DEVAIR JOSE MARGONARI - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
009967162380 - DIONEI SOARES DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
016502232305 - DIONEY PLASTER DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001532842372 - DIONIZIO ANTONIO DA MATA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013836962305 - DUAN FELIPE PEREIRA BUENO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
016803802399 - EDINEA ALVES PORFIRIO DA SILVA - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
075119550124 - EDSON MARTINS DE SOUZA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
014236912356 - ELIAS CARVALHO JUNIOR - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
045066010698 - ELIR BUTINSKI - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
017787812356 - FABRICIO CORDEIRO DO NASCIMENTO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
008385482330 - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
006901822348 - GUICE GOMES - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
005434822330 - ILSON COELHO DE MACEDO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
010119852305 - IRMELINDA AUGUSTO TUPARI FIRMINO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
011829692399 - IVO LEMOS DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
012049502364 - IZABEL DE SOUZA MATOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001312312364 - JAIRSON REIS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
017983642399 - JANNES LORRAYNE MARGONARI OLIVEIRA - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE RO
018114892305 - JESSICA DA SILVA SCHNEIDER - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
004643502305 - JOAQUIM PEDRO SOBRINHO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
005428162356 - JOCELEI RAK - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018379712305 - JOSEMILTON MATOS DE OLIVEIRA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
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004217052356 - JOSEVALDO MONTENEGRO DE SOUZA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
011658352356 - KATIA APARECIDA DE SOUZA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018114422330 - KEROLIN KAROLINE FOLGADO OLIVEIRA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018111952356 - KETLEM SABRINE DA SILVA GAMA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018696612399 - LETICIA COELHO DO NASCIMENTO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018380522321 - LUCAS CARRARO DE SOUZA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
017790332364 - LUCAS FAGUNDES SALDANHA - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
016491502356 - LUCAS HENRIKE AMARAL PINHEIRO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013085112356 - LUCIA BARBOSA GARCIA - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
012069362313 - LUCIA HELENA PEREIRA - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001318732305 - MANOEL VIEIRA FILHO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018380652348 - MAQUESLEY QUEIROZ DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
004642172313 - MARIA CARMACIO DE SOUZA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001319752321 - MARIA DE LOURDES INACIO DA SILVA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
007718262380 - MARIA JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
006797882313 - MARIA SONIA DE SOUZA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
009394372305 - MARILENE FRANCISCA SANTANA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
016801182305 - MARTIN EDUARDO KRAUSE - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001366272305 - MAURO GUERREIRO DA SILVA - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
015001482321 - MAXSUEL CLARA DO COUTO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
014997602364 - NEZIO PIARETE - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
007719102380 - PEDRO PAIVA VIEIRA - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
005607931406 - PEDRO SOARES - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
017013442356 - POLIANE XAVIER DA SILVA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
018113782380 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
015386292356 - RENE APARECIDO DAMACENO - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
015199222330 - ROBERTO RUTSATZ DE JESUS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
008910532372 - RONALDO JORGE - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
011196522313 - ROSENI MAIA DE OLIVEIRA SOUZA - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
006903442348 - SALETE DOS SANTOS FERREIRA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001374202364 - SERVINO LINO - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
011824212321 - SOELI DOS SANTOS SIQUEIRA - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
014566702321 - TIAGO DE ANDRADE - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
004122292313 - VALDIR SENE MACIEL - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
009400972348 - VANIA CAETANO LOPES - Transferência - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
014454402380 - VANTUIR BUSS LEMKE - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
001377172356 - VICENTE PEDRO DA SILVA - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013258512364 - VILMAR SOARES DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
013744662364 - VILSON LINO - Revisão - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
015757082305 - WILLIAN RAIMUNDO DOS SANTOS - 2º Via - ALTA FLORESTA D'OESTE - RO
Total de operações: 75
E, para que chegue ao conhecimento de todos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
átrio deste Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta D'Oeste/RO, 7 de novembro de 2018. Eu, ______, Samir Camilo
Portes, Assistente I, digitei e assino o presente, por ordem do MM Juiz Eleitoral.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz Eleitoral
19ª Zona Eleitoral
Editais
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EDITAL Nº 236/2018
A Excelentíssima Senhora LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, Juíza da 19ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, na forma dos Provimentos ns. 002/2009 e 003/2015 da Corregedoria Regional Eleitoral do
Estado de Rondônia FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que foi
designada para o dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito (29/11/2018), a partir das 11:00 horas, na
Sede do Fórum Eleitoral de Santa Luzia D'Oeste, localizado na Rua Dom Pedro I, n. 2349, Bairro Centro, neste
munícipio, a realização da Correição Ordinária no Cartório da Décima Nona Zona Eleitoral. Na mesma data
poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços do cartório.
E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
publicado do Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Santa Luzia D'Oeste, aos seis dias do
mês de novembro de dois mil e dezoito, eu Lílian Rafaeli Dutra Silveira, Chefe de Cartório da 19ª Zona Eleitoral, o
lavrei e, de ordem, assinei.
Lílian Rafaeli Dutra Silveira
Chefe de Cartório.
Portarias

PORTARIA Nº 1171 / 2018
A Excelentíssima Senhora LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, juíza da 19ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, na forma dos provimentos Ns. 002/2009 e 003/2015 da Corregedoria Regional Eleitoral do
Estado de Rondônia.
Resolve
Art. 1° DESIGNAR, na forma do Provimento n. 002/2009 e 003/2015, da Corregedoria Regional Eleitoral do
Estado de Rondônia, o dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito (29/11/2018), a partir das 11:00 horas,
para realização da Correição Anual Ordinária no Cartório da Décima Nona Zona Eleitoral, localizado na Rua Dom
Pedro I, n. 2349, Bairro Centro, neste munícipio da Santa Luzia D'Oeste. Na mesma data poderão ser
apresentadas reclamações contra os serviços do Cartório.
Art. 2º DESIGNAR a Chefe de Cartório da 19° Zona Eleitoral, Lílian Rafaeli Dutra Silveira, para desempenhar, sob
compromisso, a função de secretária dos trabalhos correcionais, firmando Termo de Compromisso.
Art. 3° Determino a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Eleitoral por meio de
cópia de Edital de Correição.
Art. 4° Determino a comunicação à Corregedoria Regional Eleitoral, via ofício.
Expeça-se Edital de Correição Ordinária. Publique-se.
Santa Luzia D'Oeste, 06 de novembro de 2018.
Larissa Pinho de Alencar Lima.
Juíza Eleitoral.
26ª Zona Eleitoral
Decisões Interlocutórias

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 870-87.2016.6.22.0026
SADP 31.202/2016
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: FÁBIO PATRÍCIO NETO
Advogado: Leonardo Henrique Berkembrock, OAB-RO 4641 e outros
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Representado: WILSON FEITOSA GONÇALVES
Advogado: Leonardo Henrique Berkembrock, OAB-RO 4641 e outros
Representado: SIDNEI GODOY
Advogado: Leonardo Henrique Berkembrock, OAB-RO 4641 e outros
Representado: VALCENI DORÉ GONÇALVES
Advogado: César Eduardo Manduca, OAB/RO 520

DECISÃO
Recebi os presentes autos conclusos nesta data, no período vespertino, com petição subscrita pelo patrono do
representado Wilson Feitosa Gonçalves.
Em apertada síntese, aduz a defesa, inclusive transcrevendo a parte dispositiva da sentença condenatória
prolatada por este órgão julgador, que não houve decisão expressa para a cassação imediata do mandato eletivo.
Inobstante, o cartório eleitoral teria se apressado ao encaminhar ofício à Câmara Municipal da cidade de Cujubim,
o que teria implicado na imediata perda do mandato do vereador Wilson Feitosa Gonçalves e a assunção do
suplente.
Em que pese inexistir, até então, informação nos autos quanto ao afastamento do representado e posse do
suplente, é certo que a defesa documentou o pleito acostando aos autos as imagens que acompanham o petitório
e que demonstram o alegado.
Pois bem.
Sabidamente, é inconveniente a sucessividade de alternância nos cargos eletivos pelo seu indiscutível efeito
instabilizador imposto na máquina administrativa e no próprio quadro psicológico dos eleitos e eleitores.
É necessário compatibilizar a legislação eleitoral com a avançada compreensão do devido processo legal.
Considerando a gravidade do decreto de cassação que deve ser ponderado com a legítima expectativa dos eleitos
e eleitores de que o resultado das urnas, obtido pelo voto popular, seja mantido, a minirreforma eleitoral,
introduzida pela Lei n. 13.165/2015 outorgou efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto contra decisão
proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do
titular ou perda do mandato eletivo (artigo 257, § 2º, Código Eleitoral).
Importante registrar que se trata de medida que não impõe sacrifício demasiado a nenhum dos interesses
envolvidos e ainda promove o adequado balizamento entre a efetividade e a segurança jurídica.
Ilustrando, transcrevo acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que aborda a matéria e explicita o efeito suspensivo
atribuído ao recurso ordinário, como no caso em comento, frise-se:
"AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO. EFEITO SUSPENSIVO. MINIRREFORMA ELEITORAL. INCLUSÃO. ART.
257, § 2º, DO CE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INTEMPESTIVIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos temos do art. 257, § 2º, do CE, incluído pela Lei n. 13.165/2015, somente o recurso ordinário que resulte
em cassação ou perda de mandato será recebido com efeito suspensivo, regra inaplicável aos recursos de
natureza extraordinária, sobretudo, no caso, em que o apelo nobre foi reputado intempestivo.
2. Agravo regimental desprovido." (TSE; AgEg-RE-REsp 739-82.2012.6.26.0013; SP; Rel. Min. Dias Toffoli;
Julgado em 02/02/2016; DJETSE de 07/03/2015, p. 50) - destaquei
Ademais, o artigo 15 da Lei Complementar n. 64/90 é claro ao asseverar que somente transitada em julgado ou
publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado
registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido, circunstâncias, que ainda
não se efetivaram no caso em apreço visto que pende recurso ordinário a ser apreciado pelo e. Tribunal Regional
Eleitoral.
Oportunamente, pela relevância e adequação, transcrevo doutrina de José Jairo Gomes ao comentar o dispositivo
supramencionado:
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"A ratio desse dispositivo é no sentido de que a decisão judicial só tenha eficácia após ser confirmada por órgão
colegiado ou transitar em julgado. Logo, a decisão judicial de 1º grau que julgar procedente o pedido em AIJE por
abuso de poder só é eficaz após transitar em julgado ou depois de ser publicada sua confirmação pelo tribunal ad
quem. Por conseguinte, o recurso interposto nessa instância - i. e, o recurso eleitoral - deve ser recebido no efeito
suspensivo." (Gomes, José Jairo; Recurso Eleitorais e Outros Temas; São Paulo: Atlas; 2013, p. 54) - destaquei
Destarte, considerando que foi aviado recurso ordinário contra a decisão prolatada por esta subscritora, pendente
de julgamento, não há que se falar em trânsito em julgado ou em decisão prolatada por órgão colegiado, razão
pela qual inexiste eficácia imediata da sentença prolatada às fls. 816 e seguintes.
Por fim, consigno que, instada para tanto, esta magistrada, de forma precária, visa somente aplicar norma cogente
à espécie e não exercer poder geral de cautelar, restando claro que se encontra pendente o juízo de
admissibilidade a ser realizado pela c. Instância Superior, que, por óbvio, poderá adotar medida diametralmente
oposta.
Destarte, oficie-se a Câmara Municipal de Cujubim informando-lhe da necessidade de observância do disposto no
artigo 15 da Lei Complementar n. 64/90 bem como do disposto no artigo 257, § 2º do Código Eleitoral,
encaminhando cópia da presente decisão.
Com urgência, encaminhe-se os autos a Superior Instância com as nossas homenagens.
Intimem-se e cumpra-se.
Ariquemes, 05 de novembro de 2018.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 60/2018
O Excelentíssimo Senhor Hedy Carlos Soares, Juiz da 34ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento geral, em especial dos Partidos Políticos, do Ministério Público Eleitoral e
da Ordem dos Advogados do Brasil, que designou o dia 30 de novembro de 2018, às 09h, para a realização da
Correição Ordinária Anual 2018 na sede do Cartório da 34ª Zona Eleitoral, situado no Fórum Eleitoral de Buritis,
na Avenida Porto Velho, n. 1454, Setor 02.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz Eleitoral
da 34ª ZE a expedição do presente edital e sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO, bem como
sua afixação no local de costume.
Dado e passado na cidade de Buritis, Estado de Rondônia, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil
e dezessete. Eu, Aldaleia Soares Maia, Chefe de Cartório, digitei e a autoridade judiciária subscreve.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
Portarias
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PORTARIA Nº 07/2018
Designa servidora para a função de secretária da correição ordinária anual.
O JUIZ ELEITORAL DA 34ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 1º da Resolução TSE n.º 21.372/2003, que estabelece rotina para a
realização de correições nas zonas eleitorais do país,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Aldaleia Soares Maia, Analista Judiciário da 34ª Zona Eleitoral, para exercer a função
de secretária da correição ordinária anual, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2018, a partir das 09h.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Buritis/RO, 18 de outubro de 2017.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

