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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria – 1327/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no art. 14, XVI, da Resolução TRE/RO n. 36, de 10/12/2009, Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE:
I. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0002754-23.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias à
servidora deste Tribunal abaixo discriminada, em virtude de seu deslocamento a São Paulo/SP, com a
finalidade de participar do Curso Cranioacumputura de Yamamoto - YNSA, módulo avançado, a realizar-se nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2018.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
SÔNIA INÊS CAIXETA; Analista Judiciário; SÃO PAULO - SP; 12/12/2018 a 15/12/2018; 3,5; R$ 420,00; R$
336,00; R$ 124,11; R$ 1.681,89
II. Determinar que a servidora apresente comprovantes de embarque e relatório de viagem no prazo de 07 (sete)
dias úteis do término da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, dezembro de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 04/12/2018, às 15:56,
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 0370196 e o código CRC
97240030.
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Portaria – 1322/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no art. 14, XVI, da Resolução TRE/RO n. 36, de 10/12/2009, Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE:
I. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0002343-84.2017.6.22.8009, o pagamento de diárias ao juiz de
direito abaixo discriminado, em virtude de seu deslocamento com a finalidade de auxiliar o juízo eleitoral da 9ª ZE
de Pimenta Bueno/RO, na realização da Eleição Suplementar de Pimenta Bueno/RO.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
WILSON SOARES GAMA; Juiz Auxiliar; Escola Distrito Urucumacuã (PIMENTA BUENO - RO); 09/12/2018 a
09/12/2018; 0,5; R$ 347,00; R$ 0,00; R$ 0,00; R$ 173,50
II. Determinar que o juiz auxiliar apresente relatório de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término
da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, novembro de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 04/12/2018, às 15:56,
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 0369117 e o código CRC
853FEDA0.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 10/12/2018 - Sessão ordinária
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 10/12/2018 às 18h
(dezoito 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:
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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1. RECURSO ELEITORAL n. 0600890-39.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho - RO
Relatora: Juíza Auxiliar URSULA GONCALVES THEODORO DE FARIA SOUZA
Resumo: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Representante: Coligação RONDÔIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima – OAB/RO n. 6792
Advogado: Jose de Almeida Junior – OAB/RO n. 1370
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida – OAB/RO n. 3593
Advogado: Eduardo Campos Machado – OAB/RS n. 17973
Advogado: Felipe Solcia Correia – OAB/RO n. 8314
Advogado: Juacy Dos Santos Loura Junior – OAB/RO n. 656-A
Representada: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho – OAB/RO n. 635
Advogado: Marcio Melo Nogueira – OAB/RO n. 2827
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos – OAB/RO n. 2013
RECORRENTE: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho – OAB/RO n. 635
Advogado: Marcio Melo Nogueira – OAB/RO n. 2827
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos – OAB/RO n. 2013
RECORRIDA: Coligação RONDÔNIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima – OAB/RO n. 6792
Advogado: Jose de Almeida Junior – OAB/RO n. 1370
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida – OAB/RO n. 3593
Advogado: Eduardo Campos Machado – OAB/RS n. 17973
Advogado: Felipe Solcia Correia – OAB/RO n. 8314
Advogado: Juacy Dos Santos Loura Junior – OAB/RO n. 656-A
2. RECURSO ELEITORAL n. 0600882-62.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho - RO
Relatora: Juíza Auxiliar URSULA GONCALVES THEODORO DE FARIA SOUZA
Resumo: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Representante: Coligação JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II
Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB/RO n. 2721
Advogado: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n. 8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Representada: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho – OAB/RO n. 635
Advogado: Marcio Melo Nogueira – OAB/RO n. 2827
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos – OAB/RO n. 2013
RECORRENTE: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho – OAB/RO n. 635
Advogado: Marcio Melo Nogueira – OAB/RO n. 2827
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos- OAB/RO n. 2013
RECORRIDA: Coligação JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II
Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB/RO n. 2721
Advogado: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n. 8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Porto Velho, 4 de dezembro de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
Decisões judiciais

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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Processo 0601641-26.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N.475/2018
RECURSO ELEITORAL N. 0601641-26.2018.6.22.0000 - SANTA LUZIA D’OESTE-RO
Relatora: Juíza Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Recorrente: Partido Social Cristão-PSC
Advogado: Rodrigo Ferreira Barbosa –OAB/RO n. 8746
Advogada: Thais Cristina de Souza Guimaraes –OAB/RO n. 8485
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Partido político. Exercício financeiro 2016. Declaração de ausência de
movimentação de recursos. Preliminar de ofício. Nulidade processual. Ofensa ao devido processo legal.
Cerceamento de defesa.
I - Há que decretar a nulidade de atos processuais, quando verificado que o trâmite do feito não observou o devido
processo legal, de maneira a atentar contra os princípios do contraditório e da ampla defesa em prejuízo do
prestador das contas, visto que restou inexistente a sua oportunidade em sanar as falhas apontadas no parecer
técnico conclusivo.
II - Nulidade do processo reconhecida e decretada a partir da emissão do parecer técnico conclusivo.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em acolher a preliminar suscitada de ofício
pela relatora e anular o processo, nos termos do voto da relatora, à unanimidade.
Porto Velho, 29 de novembro de 2018.
Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora
Processo 0601442-04.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0601442-04.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som, Mandado de Segurança]
RELATOR: CLENIO AMORIM CORREA
IMPETRANTE: ELEICAO 2018 MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES DEPUTADO FEDERAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, DIEGO DE PAIVA
VASCONCELOS - RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
IMPETRADO: JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARIANA FONSECA RIBEIRO
CARVALHO, candidata a Deputada Federal eleita, em face de decisão do Juízo Auxiliar da propaganda que
proibiu a utilização de carro de som nos eventos de campanha denominados "PIT STOP" (ID 62925).
Indeferi a liminar em 22/09/2018 (ID 63254).
Contra esta decisão de indeferimento, houve a interposição de agravo regimental, o qual foi desprovido pelo pleno
do TRE/RO, conforme o Acórdão N. 404/2018 (ID 66957).
Passadas as eleições, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
O Regimento Interno deste Regional faculta ao relator decidir monocraticamente sobre pedidos manifestamente
prejudicados, verbis:
Art. 33. Compete ao relator:
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 228

Porto Velho/RO, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Página 6

(…)
V –julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido seu objeto;

Écediço que, escoado o período da propaganda eleitoral com a realização das eleições, perde-se o interesse de
agir em ações desse jaez. Assim éa jurisprudência dos Regionais, vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA DE
INTENÇÃO DE VOTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Precedentes: TRE-PR Rep. 3249-18, Rel. Lourival Pedro Chemim, julgado em 27/10/2014; TRE/PR, MS Nº
3477-90.2014.6.16.0000, Relator: Dr. Josafá Antonio Lemes, 24 de novembro de 2014.
II - O término do período de propaganda eleitoral importa na perda superveniente do interesse recursal, nas
representações que versam sobre divulgação de pesquisa eleitoral.
III - O recurso não pode alterar a conclusão da decisão monocrática, pois o pleito eleitoral já se encerrou no dia
05/10/2014.
(MANDADO DE SEGURANCA n 45383, ACÓRDÃO n 51877 de 06/10/2016, Relator(a) LOURIVAL PEDRO
CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/10/2016 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA EM
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.
PROLATAÇÃO DA SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
(MANDADO DE SEGURANCA n 19560, ACÓRDÃO de 12/12/2017, Relator(a) CARLOS EDUARDO CAUDURO
PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/12/2017)
Ante o exposto, uma vez que exaurido o período da propaganda eleitoral com a realização das eleições, julgo
prejudicada a presente ação mandamental, em razão da perda superveniente do objeto e, via de consequência,
extingo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI, do NCPC, c/c 33, V, do RI/TRE-RO.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos independente de novo despacho.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 03 de dezembro de 2018.
Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
Processo 0601828-34.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) - Processo nº 0601828-34.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
RELATOR: ISAIAS FONSECA MORAES
INTERESSADO: JOSE GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO
Advogados do(a) INTERESSADO: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO008221, IGOR HABIB RAMOS FERNANDES RO5193, NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
DESPACHO
Vistos.
O primeiro suplente ao cargo de Deputado Estadual pela Coligação "Por Amor a Rondônia", José Geraldo Santos
Alves Pinheiro, requer seja realizada nova totalização dos votos em razão de julgamento proferido pelo eg.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que teria reformado decisão deste regional, computando os votos conferidos a

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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candidata Francisca Valdecira Fialis Diniz Cunha, para após ser proclamado eleito ao cargo de Deputado Estadual
(Id. 460537).
Juntou cópia da mencionada decisão (Id. 460787) e certidão (Id. 516137) expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
Pois bem.
A situação da candidata Francisca Valdecira Fialis Diniz Cunha na data do pleito era "indeferido com recurso" ,
fazendo com que sejam considerados nulos os votos obtidos (art. 219, inc. II, da Resolução TSE n. 23.554/2017).
A Resolução TRE/RO n. 24/2018, ao tratar dos requisitos para alteração da situação dos candidatos, assim
dispõe:
Art. 8º A alteração da situação do candidato que decorrer de decisão proferida pelo TSE ou STF será efetivada:
I – com o recebimento dos respectivos autos no Tribunal Regional Eleitoral; ou
II – a partir de comunicação oficial formulada pelo Tribunal Superior; ou
III – com a exibição, pelo interessado, de certidão lavrada pelo setor competente do Tribunal Superior.
O requerente apresentou certidão expedida pelo TSE, todavia consta nesta certidão a informação de que houve
interposição de agravo regimental pelo Ministério Público Eleitoral.
Considerando que não houve julgamento do referido agravo regimental e que o documento trazido pelo candidato
não atende ao contido no inciso III da referida norma, indefiro.
Intime-se. Não havendo recurso, arquive-se.
Porto Velho, 3 de dezembro de 2018.
Desembargador ISAIAS FONSECA MORAES
Relator
Ata de distribuição de processos

11ª ATA DE DISTRIBUIÇÃO
Décima Primeira Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 01 de Junho de 2018 a 15 de Junho de
2018, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador SANSÃO SALDANHA, Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral.
Foram distribuídos pelo Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP e pelo Processo
Judicial Eletrônico - PJE, os seguintes feitos:
Exceção nº 3-07.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: GLODNER LUIZ PAULETTO
Tipo: Distribuição por prevenção
Excipientes: JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE, LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA e CLEITON ROQUE
Recurso Criminal nº 1-31.2014.6.22.0015
Origem: 15ª ZONA ELEITORAL - ROLIM DE MOURA
Relator: FLÁVIO FRAGA E SILVA
Tipo: Redistribuição por término do biênio do Relator
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido: VERIDIANE FLORES DA SILVA, VALDINEY DO NASCIMENTO, LEONIR RODRIGUES DOS
SANTOS, PAULO SOUZA RODRIGUES, JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA e SAMOEL DA COSTA CELESTINO
Recurso Criminal nº 52-58.2017.6.22.0008
Origem: 8ª ZONA ELEITORAL - COLORADO DO OESTE
Relator: FLÁVIO FRAGA E SILVA
Tipo: Distribuição automática
Recorrente: FERNANDO FAVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 41-78.2017.6.22.0024
Origem: CANDEIAS DO JAMARI-RO
Relatora: ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Tipo: Distribuição automática
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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Recorrente: SUZANNY FEREIRA DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Petição PJE nº 0600122-16.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: FLÁVIO FRAGA E SILVA
Tipo: Distribuição automática
Requerente: ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON
Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Petição PJE nº 0600123-98.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: PAULO ROGERIO JOSE
Tipo: Distribuição automática
Requerentes: WAGNER GONCALVES TEIXEIRA e PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
Prestação de Contas - PJE nº 0600124-83.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: FLÁVIO FRAGA E SILVA
Tipo: Distribuição automática
Requerente: PSDB DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DE RONDONIA
Interessado: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Interessado: LAERTE GOMES
Petição PJE nº 0600126-53.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: PAULO KIYOCHI MORI
Tipo: Distribuição automática
Requerente: JONES TIAGO DE LAURIANO E SILVA
Consulta PJE nº 0600129-08.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: ILISIR BUENO RODRIGUES
Tipo: Distribuição automática
Consulente: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Petição PJE nº 0600141-22.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: PAULO ROGERIO JOSE
Tipo: Distribuição automática
Requerente: ETELVINA ROSA DE MACEDO DE CARVALHO
Prestação de Contas - PJE nº 0600145-59.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relatora: ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Tipo: Distribuição automática
Requerente: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Interessado: CLECIO MARCELINO TENORIO DE ALMEIDA
Interessado: CLEUZA SANTAGNELLO CASTILHO
Representação PJE nº 0600146-44.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: PAULO KIYOCHI MORI
Tipo: Distribuição automática
Representante: MAURO NAZIF RASUL
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Membro: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Processos Distribuídos: 02
Processos Redistribuídos:
Total: 02
Membro: Juiz Federal FLÁVIO FRAGA E SILVA
Processos Distribuídos: 03
Processos Redistribuídos: 01
Total: 04
Membro: Juiz GLODNER LUIZ PAULETTO
Processos Distribuídos:
Processos. Redistribuídos: 01
Total: 01
Membro: Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Processos Distribuídos: 02
Processos Redistribuídos:
Total: 02
Membro: Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Processos Distribuídos: 01
Processos Redistribuídos:
Total: 01
Membro: Juiz PAULO ROGERIO JOSE
Processos Distribuídos: 02
Processos Redistribuídos:
Total: 02
Porto Velho, 04 de Dezembro de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
12ª ATA DE DISTRIBUIÇÃO
Décima Segunda Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 16 de Junho de 2018 a 30 de Junho de
2018, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador SANSÃO SALDANHA, Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral.
Foram distribuídos pelo Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP e pelo Processo
Judicial Eletrônico - PJE, os seguintes feitos:
Recurso Eleitoral nº 305-17.2016.6.22.0029
Origem: ROLIM DE MOURA-RO (29ª ZONA ELEITORAL)
Relator: CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Tipo: Redistribuição não Automática
Recorrente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Petição - PJE nº 0600147-29.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: PAULO KIYOCHI MORI
Tipo: Distribuição automática
Requerente: EDIVALDO DE OLIVEIRA
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Requerido: CLÓVIS MORALI ANDRADE
Prestação de Contas - PJE nº 0600148-14.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: FLÁVIO FRAGA E SILVA
Tipo: Distribuição automática
Requerente: WAGNER GONCALVES TEIXEIRA
Prestação de Contas - PJE nº 0600149-96.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relatora: ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Tipo: Distribuição automática
Requerente: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO ESTADO DE RONDONIA
Interessados: MARCOS JOSE ROCHA e IVO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR
Prestação de Contas - PJE nº 0600150-81.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relatora: ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Tipo: Distribuição automática
Requerente: PARTIDO PATRIA LIVRE
Interessados: ANDERSON DA SILVA PEREIRA e JORGE BEZERRA GORAYEB
Membro: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Processos Distribuídos: 01
Processos Redistribuídos:
Total: 01
Membro: Juiz Federal FLÁVIO FRAGA E SILVA
Processos Distribuídos: 01
Processos Redistribuídos:
Total: 01
Membro: Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Processos Distribuídos: 02
Processos Redistribuídos:
Total: 02
Membro: Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Processos Distribuídos: 01
Processos Redistribuídos:
Total: 01
Porto Velho, 04 de dezembro de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Contrato

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Extrato de Contrato
Espécie: Extrato do Contrato n. 27/2018/TRE-RO, assinado em 03/12/2018. Pregão Eletrônico 52/2018. Ata de
Registro de Preços 100/2018. Contratada: CREATECH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI –
EPP, CNPJ n. 25.406.063/0001-73. Objeto: Aquisição de scanners de mesa. Fundamento Legal: Leis 8.666/1993
e 10.520/2002, os Decretos Federais 5.450/2005, 7892/2013, 8250/2014 e 3555/2000, a Resolução CNJ
182/2013; o Manual de Gestão de Contratos da Justiça Eleitoral e a Instrução Normativa TRE/RO 004/08, e, de
forma subsidiária, as Leis 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
Vigência: A contar da data de assinatura, com vencimento no final do prazo de garantia dos equipamentos objeto
desta Contratação. Valor Total: R$ 35.320,00. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011, Elemento de
Despesa: 44.90.52.35. Nota de Empenho 2018NE001201, de 26/11/2018. Homologação: Despacho n. 6945/2018
- PRES/DG/GABDG, de 24/11/2018. Signatários: pela Contratante, o Senhor FRANCISCO PARENTES DA
COSTA FILHO, Diretor Geral do TRE-RO em substituição e, pela Contratada, o Senhor ADRIANO SANTANA
DOS SANTOS. Processo SEI: 0001813-73.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 03/12/2018,
às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0369949 e o código CRC
477E3B87.
Extrato de Contrato
Espécie: Extrato do Contrato n. 28/2018/TRE-RO, assinado em 03/12/2018. Pregão Eletrônico 52/2018. Ata de
Registro de Preços 101/2018. Contratada: METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ n.
28.584.157/0002-01. Objeto: Aquisição de scanner de alto desempenho. Fundamento Legal: Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, os Decretos Federais 5.450/2005, 7892/2013, 8250/2014 e 3555/2000, a Resolução CNJ 182/2013;
o Manual de Gestão de Contratos da Justiça Eleitoral e a Instrução Normativa TRE/RO 004/08, e, de forma
subsidiária, as Leis 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
Vigência: A contar da data de assinatura, com vencimento no final do prazo de garantia dos equipamentos objeto
desta Contratação. Valor Total estimado: R$ 1.234,34. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011, Elemento de
Despesa: 44.90.52.35. Nota de Empenho 2018NE001202, de 26/11/2018. Homologação: Despacho n. 6945/2018
- PRES/DG/GABDG, de 24/11/2018. Signatários: pela Contratante, o Senhor FRANCISCO PARENTES DA
COSTA FILHO, Diretor Geral do TRE-RO em substituição e, pela Contratada, o Senhor CARLOS EDUARDO
SANTOS PEREIRA. Processo SEI: 0001813-73.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 03/12/2018,
às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0369958 e o código CRC
3E8F4D31.
Extratos de Termo Aditivo

Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato TRE-RO n. 21/2018, assinado em 04/12/2018.
Contratada: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ n. 08.804.362/0001-47. Objeto: Registrar o acréscimo
contratual no percentual de 21,08% (vinte e um inteiros e oito centésimos por cento) sobre o valor estimado do
Lote 1 do Contrato n. 21/2018, a contar da assinatura deste instrumento, para fins de acréscimo dos itens nºs 1, 2,
3, 6 e 7 do mencionado Lote 1. Fundamentação: Letra “p” da Cláusula Décima c/c Subcláusula Segunda da
Cláusula Décima Terceira, ambos do Contrato originário, e Art. 65, I, “b”, c/c §1º do mesmo artigo, da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 17.540,00. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011, Natureza da Despesa 33.90.39.59, Nota de
Empenho n. 2018NE001259, de 30/11/2018. Ato de Autorização: Despacho nº 7044/2018 - PRES/ASSPRES, de
29/11/2018. Signatários: pelo Contratante, o Senhor Desembargador SANSÃO SALDANHA, Presidente do TRERO, e pela Contratada, o Senhor ALEX ALAIN MATOS FACHINELI. Processo SEI n. 0000541-44.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 04/12/2018, às 10:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0370097 e o código CRC
5110F872.
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 e nos
termos da Decisão TCU n. 1.336/2006 –Plenário. Contratada: IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ n. 11.609.533/0001-91. Objeto Serviço limpeza de caixa d'água e cisterna, além de
dedetização e desratização com fornecimento de mão de obra e do material necessário ao serviço (equipamentos,
ferramentas, utensílios e material de consumo), nas seguintes instalações prediais da Justiça eleitoral de
Rondônia: edifício sede da justiça eleitoral, arquivo geral. Quant.: 01. Valor Total: R$ 6.500,00. Programa de
Trabalho: 02122057020GP0011, Elemento de Despesa: 33.90.39-78, Nota de Empenho: 2018NE001252, de
29/11/2018. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Justificativa: Necessidade de limpeza,
desinfecção química, dedetização e desratização nas instalações prediais da Justiça eleitoral de Rondônia.
Declaração de Dispensa de Licitação em 27/11/2018, por meio do Parecer Jurídico n. 0363913- PRES/DG/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 28/11/2018, por meio do Despacho n. 7019/2018 PRES/DG/GABDG, por FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO, CPF n. 162.517.842-53, Diretor Geral em
substituição. Processo SEI n. 0002516-04.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 04/12/2018,
às 11:04, 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 0370159 e o código CRC
228FE18F.
Extrato de Nota de Empenho

Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001264, de 30/11/2018. Contratada: MULT GRAF INDUSTRIA
GRÁFICA, EDITORA E COMÉRCIO –EIRELI. CNPJ nº 10.176.343/0001-65. Programa Trabalho:
02122057020GP0011 Natureza Despesa: 33.90.30.15. Objeto: Item 17 do edital. Cartões de aniversário confecção de cartões em papel couche 300g, tamanho 100mm x 150mm, 5 cores (cmyk + prata), laminação fosca,
acondicionado em envelopes, individualmente, de papel colorido 80g (nas cores creme-marfim, azul e vermelho)
114mmx162mm.marca: Mult graf. Prazo de entrega: primeira versão para aprovação (boneca), deverá ser
entregue no TRE-RO prazo de até 5 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da arte. O pedido total deverá
ser entregue no TRE-RO em até 10 (dez) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca). Quant: 05;
Vlr. Unit: R$ 151 Valor Total: R$ 755,00. Assinada por FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO, Diretor Geral
do TRE-RO em substituição. Amparo Legal: ARP 02/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 26/2017/TRE-RO.
Processo: SEI 0000332-75.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 04/12/2018,
às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0370169 e o código CRC
0F9EB1AE.
Licitações e Compras
Resultados de Julgamento

Resultado de Licitação

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2018
PROCESSO Nº 0001281-02.2018.6.22.8000
Cumpridas as fases de aceitação e habilitação, o Pregoeiro declarou vencedora do certame a licitante DSS
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ n. 03.627.226/0001-05, valor total R$
2.689.500,00. Restando deserta a intenção de recurso registrada, o Pregoeiro adjudicou o objeto à vencedora.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 04/12/2018, às 09:08,
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 0370039 e o código CRC
6C158F20.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Editais

Edital 59/2018 Intimação para prestação de contas
Prestação de Contas 47-23.2018.6.22.0001 (SADP 6442/2018)
Partido: Democracia Cristã - DC
Referência: Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2017
Município: Nova Mamoré/RO
Responsável/Presidente: Edimar José da Silva
Responsável/Tesoureiro(a): Marlene Oliveira de Jesus
Advogado: sem advogado
O Exmo. Senhor LEONARDO MEIRA COUTO, MM. Juiz desta 01ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, INTIMA o Partido da Democracia Cristã – DC – de Nova Mamoré, para manifestação acerca
do Relatório Técnico Conclusivo e Parecer do Ministério Público Eleitoral, ambos indicando o julgamento das
contas como não prestadas do exercício financeiro 2017, para, querendo, protocolar documentos e procuração de
advogado em favor do Presidente, Tesoureiro e agremiação partidária, no Cartório Eleitoral de Guajará-Mirim
(Avenida Candido Rondon, n. 784, Bairro Tamandaré, Guajará-Mirim/RO), sob pena de julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Dado e passado nesta cidade de Guajará-Mirim/RO, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu,
SOLIANA VIEIRA E SILVA - Chefe de Cartório em Substituição da 01ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o
presente, por ordem do MM Juiz Eleitoral.
Edital 60/2018 - Prazo para impugnação das contas
Prestação de Contas 98-34.2018.6.22.0001 (SADP 8152/2018)
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Referência: Prestação de Contas Partidária – Eleições 2018
Município: Guajará-Mirim
Responsável/Presidente: Antônio Bento do Nascimento
Responsável/Tesoureiro(a): José Odir dos Santos
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Advogado: Henrique Eduardo da Costa Soares OAB/RO 7363
O Exmo. Senhor LEONARDO MEIRA COUTO, MM. Juiz desta 01ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, torna público, para ciência de todos os interessados, que foi protocolada, nesta 01ªZE/RO,
prestação de contas do Partido da Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Guajará-Mirim/RO, referente às
eleições gerais 2018, autuada sob n. 98-34.2018.6.22.0001, bem como cientifica todos os interessados e
legitimados de que se encontra aberto o prazo de três dias para a apresentação de impugnação às contas
prestadas pela referida agremiação partidária, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dado e passado nesta cidade de Guajará-Mirim/RO, aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu,
SOLIANA VIEIRA E SILVA - Chefe de Cartório em Substituição da 01ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o
presente, por ordem do MM Juiz Eleitoral.
Edital 61/2018 - Prazo para impugnação das contas
Prestação de Contas 96-64.2018.6.22.0001 (SADP 7914/2018)
Partido: Partido Progressista - PP
Referência: Prestação de Contas Partidária – Eleições 2018
Município: Guajará-Mirim
Responsável/Presidente: Paulo de Carvalho Gomes
Responsável/Tesoureiro(a): Felipe Pachuri
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto – OAB/RO 3766; Thiago Fernandes Becker – OAB/RO 6839
O Exmo. Senhor LEONARDO MEIRA COUTO, MM. Juiz desta 01ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, torna público, para ciência de todos os interessados, que foi protocolada, nesta 01ªZE/RO,
prestação de contas do Partido da Partido Progressista - PP - Guajará-Mirim/RO, referente às eleições gerais
2018, autuada sob n. 96-64.2018.6.22.0001, bem como cientifica todos os interessados e legitimados de que se
encontra aberto o prazo de três dias para a apresentação de impugnação às contas prestadas pela referida
agremiação partidária, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dado e passado nesta cidade de Guajará-Mirim/RO, aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu,
SOLIANA VIEIRA E SILVA - Chefe de Cartório em Substituição da 01ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o
presente, por ordem do MM Juiz Eleitoral.

Edital 62/2018 - Prazo para impugnação das contas
Prestação de Contas 97-49.2018.6.22.0001 (SADP 8063/2018)
Partido: Partido Patriota - PATRI
Referência: Prestação de Contas Partidária – Eleições 2018
Município: Guajará-Mirim
Responsável/Presidente: Lucila Socorro de Oliveira
Responsável/Tesoureiro(a): Walmar de Souza Azevedo
Advogado: Sharleston Cavalcante de Oliveira OAB/RO 4535
O Exmo. Senhor LEONARDO MEIRA COUTO, MM. Juiz desta 01ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, torna público, para ciência de todos os interessados, que foi protocolada, nesta 01ªZE/RO,
prestação de contas do Partido da Partido Patriota - PATRI - Guajará-Mirim/RO, referente às eleições gerais
2018, autuada sob n. 97-49.2018.6.22.0001, bem como cientifica todos os interessados e legitimados de que se
encontra aberto o prazo de três dias para a apresentação de impugnação às contas prestadas pela referida
agremiação partidária, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dado e passado nesta cidade de Guajará-Mirim/RO, aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu,
SOLIANA VIEIRA E SILVA - Chefe de Cartório em Substituição da 01ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o
presente, por ordem do MM 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
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Sentenças

Prestação de contas n. 42-98.2018.6.22.0001
Classe: 25 – Prestação de contas
Protocolo SADP: 6419/2018
Assunto: Prestação de contas anual – Exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido da República - PR – de Guajará-Mirim
Responsável/Presidente: Ildemar de Souza Pereira
Responsável/Tesoureiro: Solange Delgado dos Santos
Advogado: parte sem advogado
SENTENÇA
I- Relatório
Trata-se de Prestação de Contas do Partido da República - PR – de Guajará-Mirim do exercício financeiro de
2017. Decorrido o prazo legal para protocolo de documentos, o Cartório Eleitoral procedeu a tentativa de
intimação dos Partidos Políticos omissos de Nova Mamoré nos Processo Administrativo n. 17-85.2018.6.22.0001.
Em seguida, diante da permanência de inércia dos partidos políticos, determinei a autuação dos presentes autos e
a realização de análise das contas por meio dos sistemas eleitorais, culminando na elaboração do Relatório
Técnico Conclusivo de fl. 13/14, bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral de fl. 16, ambos pelo
julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, o Cartório Eleitoral notificou pessoalmente o responsável pelo Partido Político, entregando cópias do
Relatório Técnico e Parecer do Ministério Público, para manifestação nos autos, sob pena de julgamento das
contas, permanecendo a inércia do órgão partidário.
II – Fundamentação
É dever dos partidos políticos apresentar suas contas anualmente à Justiça Eleitoral (art. 17, III da Constituição
Federal c/c art. 32 da Lei Federal 9096/1995). A prestação de contas tem caráter jurisdicional e inicia-se com a
apresentação à Justiça Eleitoral dos documentos necessários para a comprovação da movimentação financeira
relativa ao ano em que o partido esteve vigente (art. 29 da Res. TSE 23.464/2015).
A apresentação da prestação de contas partidárias trata-se de obrigação legal imposta a todos os órgãos
partidários (art. 28, I, da Res. TSE 23.464/2015), devendo observar as regras e disposições previstas na
legislação eleitoral, sobretudo quanto aos pressupostos processuais mínimos de validade, considerando sua
natureza jurisdicional.
O art. 29, XX da Res. TSE 23.464/2015 c/c e o art. 31 da Res. TSE 23.546/2017, dispõe sobre a necessidade de
apresentação de procuração para representação por advogado em favor do Presidente, Tesoureiro e do órgão
partidário, bem como enumera o rol dos documentos necessários para a análise das contas partidárias.
No caso em tela, o partido político interessado não trouxe qualquer documento de prestação de contas para
análise deste juízo, impedindo que esta Justiça Especializada ateste se houve movimentação financeira ou
doação de estimáveis em dinheiro e se esta afirmação reflete adequadamente a real gestão de recursos pela
agremiação no exercício de 2017.
Assim, acolhendo o Relatório Conclusivo elaborado nestes autos e o parecer do Ministério Público Eleitoral, estas
contas devem ser julgadas não prestadas, tendo em vista a impossibilidade de identificar a origem de eventuais
receitas e a consequente destinação de despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos
documentos fiscais que, em decorrência de obrigação legal, deveriam ter sido protocolados pelo Partido Político.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fulcro no art. 34, §4º, I c/c art. 46, IV, "b" da Resolução do TSE n. 23.546/2017, julgo não
prestadas as contas do Partido da República - PR – de Guajará-Mirim, referente ao exercício financeiro de 2017,
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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determinando a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, estabelecida no art. 48 da Resolução do
TSE n. 23.546/2017, e determinando a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal,
estabelecido no art. 48, §2º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, pelo prazo em que perdurar a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifique-se o Diretório Estadual e Nacional do Partido informando sobre a suspensão
do fundo partidário, bem como a Seção de Anotação de Partidos do TRE-RO acerca da suspensão da anotação
ou registro.
Proceda-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
Prestação de contas n. 49-90.2018.6.22.0001
Classe: 25 – Prestação de contas
Protocolo SADP: 6444/2018
Assunto: Prestação de contas anual – Exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido Humanista da Solidariedade – PHS – de Nova Mamoré
Responsável/Presidente: Yuri Lopes de Oliveira
Responsável/Tesoureiro: Marinaldo Bispo do Vale
Advogado: parte sem advogado
SENTENÇA
I- Relatório
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Humanista da Solidariedade – PHS – de Nova Mamoré do exercício
financeiro de 2017. Decorrido o prazo legal para protocolo de documentos, o Cartório Eleitoral procedeu a
tentativa de intimação dos Partidos Políticos omissos de Nova Mamoré nos Processo Administrativo n. 1870.2018.6.22.0001.
Em seguida, diante da permanência de inércia dos partidos políticos, determinei a autuação dos presentes autos e
a realização de análise das contas por meio dos sistemas eleitorais, culminando na elaboração do Relatório
Técnico Conclusivo de fl. 13/14, bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral de fl. 16, ambos pelo
julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, o Cartório Eleitoral notificou pessoalmente o responsável pelo Partido Político, entregando cópias do
Relatório Técnico e Parecer do Ministério Público, para manifestação nos autos, sob pena de julgamento das
contas, permanecendo a inércia do órgão partidário.
II – Fundamentação
É dever dos partidos políticos apresentar suas contas anualmente à Justiça Eleitoral (art. 17, III da Constituição
Federal c/c art. 32 da Lei Federal 9096/1995). A prestação de contas tem caráter jurisdicional e inicia-se com a
apresentação à Justiça Eleitoral dos documentos necessários para a comprovação da movimentação financeira
relativa ao ano em que o partido esteve vigente (art. 29 da Res. TSE 23.464/2015).
A apresentação da prestação de contas partidárias trata-se de obrigação legal imposta a todos os órgãos
partidários (art. 28, I, da Res. TSE 23.464/2015), devendo observar as regras e disposições previstas na
legislação eleitoral, sobretudo quanto aos pressupostos processuais mínimos de validade, considerando sua
natureza jurisdicional.

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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O art. 29, XX da Res. TSE 23.464/2015 c/c e o art. 31 da Res. TSE 23.546/2017, dispõe sobre a necessidade de
apresentação de procuração para representação por advogado em favor do Presidente, Tesoureiro e do órgão
partidária, bem como enumera o rol dos documentos necessários para a análise das contas partidárias.
No caso em tela, o partido político interessado não trouxe qualquer documento de prestação de contas para
análise deste juízo, impedindo que esta Justiça Especializada ateste se houve movimentação financeira ou
doação de estimáveis em dinheiro e se esta afirmação reflete adequadamente a real gestão de recursos pela
agremiação no exercício de 2017.
Assim, acolhendo o Relatório Conclusivo elaborado nestes autos e o parecer do Ministério Público Eleitoral, estas
contas devem ser julgadas não prestadas, tendo em vista a impossibilidade de identificar a origem de eventual
receitas e a consequente destinação de despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos
documentos fiscais que, em decorrência de obrigação legal, deveriam ter sido protocolados pelo Partido Político.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fulcro no art. 34, §4º, I c/c art. 46, IV, "b" da Resolução do TSE n. 23.546/2017, julgo não
prestadas as contas do Partido Humanista da Solidariedade – PHS – de Nova Mamoré, referente ao exercício
financeiro de 2017, determinando a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, estabelecida no art.
48 da Resolução do TSE n. 23.546/2017, e determinando a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal, estabelecido no art. 48, §2º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, pelo prazo em que perdurar
a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifique-se o Diretório Estadual e Nacional do Partido informando sobre a suspensão
do fundo partidário, bem como a Seção de Anotação de Partidos do TRE-RO acerca da suspensão da anotação
ou registro.
Proceda-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
Prestação de contas n. 50-75.2018.6.22.0001
Classe: 25 – Prestação de contas
Protocolo SADP: 6445/2018
Assunto: Prestação de contas anual – Exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido Socialista Brasileiro – PSB – de Nova Mamoré
Responsável/Presidente: Antonio Hiram Matos de Araújo
Responsável/Tesoureiro: Rosineide Barbosa Rebouças
Advogado: parte sem advogado
SENTENÇA
I- Relatório
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB – de Nova Mamoré do exercício financeiro
de 2017. Decorrido o prazo legal para protocolo de documentos, o Cartório Eleitoral procedeu a tentativa de
intimação dos Partidos Políticos omissos de Nova Mamoré nos Processo Administrativo n. 18-70.2018.6.22.0001.
Em seguida, diante da permanência de inércia dos partidos políticos, determinei a autuação dos presentes autos e
a realização de análise das contas por meio dos sistemas eleitorais, culminando na elaboração do Relatório

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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Técnico Conclusivo de fl. 13/14, bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral de fl. 16, ambos pelo
julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, o Cartório Eleitoral notificou pessoalmente o responsável pelo Partido Político, entregando cópias do
Relatório Técnico e Parecer do Ministério Público, para manifestação nos autos, sob pena de julgamento das
contas, permanecendo a inércia do órgão partidário.
II – Fundamentação
É dever dos partidos políticos apresentar suas contas anualmente à Justiça Eleitoral (art. 17, III da Constituição
Federal c/c art. 32 da Lei Federal 9096/1995). A prestação de contas tem caráter jurisdicional e inicia-se com a
apresentação à Justiça Eleitoral dos documentos necessários para a comprovação da movimentação financeira
relativa ao ano em que o partido esteve vigente (art. 29 da Res. TSE 23.464/2015).
A apresentação da prestação de contas partidárias trata-se de obrigação legal imposta a todos os órgãos
partidários (art. 28, I, da Res. TSE 23.464/2015), devendo observar as regras e disposições previstas na
legislação eleitoral, sobretudo quanto aos pressupostos processuais mínimos de validade, considerando sua
natureza jurisdicional.
O art. 29, XX da Res. TSE 23.464/2015 c/c e o art. 31 da Res. TSE 23.546/2017, dispõe sobre a necessidade de
apresentação de procuração para representação por advogado em favor do Presidente, Tesoureiro e do órgão
partidário, bem como enumera o rol dos documentos necessários para a análise das contas partidárias.
No caso em tela, o partido político interessado não trouxe qualquer documento de prestação de contas para
análise deste juízo, impedindo que esta Justiça Especializada ateste se houve movimentação financeira ou
doação de estimáveis em dinheiro e se esta afirmação reflete adequadamente a real gestão de recursos pela
agremiação no exercício de 2017.
Assim, acolhendo o Relatório Conclusivo elaborado nestes autos e o parecer do Ministério Público Eleitoral, estas
contas devem ser julgadas não prestadas, tendo em vista a impossibilidade de identificar a origem de eventuais
receitas e a consequente destinação de despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos
documentos fiscais que, em decorrência de obrigação legal, deveriam ter sido protocolados pelo Partido Político.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fulcro no art. 34, §4º, I c/c art. 46, IV, "b" da Resolução do TSE n. 23.546/2017, julgo não
prestadas as contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB – de Nova Mamoré, referente ao exercício financeiro de
2017, determinando a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, estabelecida no art. 48 da
Resolução do TSE n. 23.546/2017, e determinando a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção
municipal, estabelecido no art. 48, §2º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, pelo prazo em que perdurar a
omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifique-se o Diretório Estadual e Nacional do Partido informando sobre a suspensão
do fundo partidário, bem como a Seção de Anotação de Partidos do TRE-RO acerca da suspensão da anotação
ou registro.
Proceda-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
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
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Prestação de contas n. 52-45.2018.6.22.0001
Classe: 25 – Prestação de contas
Protocolo SADP: 7102/2018
Assunto: Prestação de contas anual – Exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social - PROS – de Nova Mamoré
Responsável/Presidente: Boanergi Carmo Silva
Responsável/Tesoureiro: Matheus de Andrade e Silva
Advogado: parte sem advogado
SENTENÇA
I- Relatório
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS – de Nova Mamoré do
exercício financeiro de 2017. Decorrido o prazo legal para protocolo de documentos, o Cartório Eleitoral procedeu
a tentativa de intimação dos Partidos Políticos omissos de Nova Mamoré nos Processo Administrativo n. 1870.2018.6.22.0001.
Em seguida, diante da permanência de inércia dos partidos políticos, determinei a autuação dos presentes autos e
a realização de análise das contas por meio dos sistemas eleitorais, culminando na elaboração do Relatório
Técnico Conclusivo de fl. 13/14, bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral de fl. 16, ambos pelo
julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, o Cartório Eleitoral notificou pessoalmente o responsável pelo Partido Político, entregando cópias do
Relatório Técnico e Parecer do Ministério Público, para manifestação nos autos, sob pena de julgamento das
contas, permanecendo a inércia do órgão partidário.
II – Fundamentação
É dever dos partidos políticos apresentar suas contas anualmente à Justiça Eleitoral (art. 17, III da Constituição
Federal c/c art. 32 da Lei Federal 9096/1995). A prestação de contas tem caráter jurisdicional e inicia-se com a
apresentação à Justiça Eleitoral dos documentos necessários para a comprovação da movimentação financeira
relativa ao ano em que o partido esteve vigente (art. 29 da Res. TSE 23.464/2015).
A apresentação da prestação de contas partidárias trata-se de obrigação legal imposta a todos os órgãos
partidários (art. 28, I, da Res. TSE 23.464/2015), devendo observar as regras e disposições previstas na
legislação eleitoral, sobretudo quanto aos pressupostos processuais mínimos de validade, considerando sua
natureza jurisdicional.
O art. 29, XX da Res. TSE 23.464/2015 c/c e o art. 31 da Res. TSE 23.546/2017, dispõe sobre a necessidade de
apresentação de procuração para representação por advogado em favor do Presidente, Tesoureiro e do órgão
partidário, bem como enumera o rol dos documentos necessários para a análise das contas partidárias.
No caso em tela, o partido político interessado não trouxe qualquer documento de prestação de contas para
análise deste juízo, impedindo que esta Justiça Especializada ateste se houve movimentação financeira ou
doação de estimáveis em dinheiro e se esta afirmação reflete adequadamente a real gestão de recursos pela
agremiação no exercício de 2017.
Assim, acolhendo o Relatório Conclusivo elaborado nestes autos e o parecer do Ministério Público Eleitoral, estas
contas devem ser julgadas não prestadas, tendo em vista a impossibilidade de identificar a origem de eventuais
receitas e a consequente destinação de despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos
documentos fiscais que, em decorrência de obrigação legal, deveriam ter sido protocolados pelo Partido Político.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fulcro no art. 34, §4º, I c/c art. 46, IV, "b" da Resolução do TSE n. 23.546/2017, julgo não
prestadas as contas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS – de Nova Mamoré, referente ao exercício
financeiro de 2017, determinando a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, estabelecida no art.
48 da Resolução do TSE n. 23.546/2017, e determinando a suspensão do registro ou anotação do órgão de
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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direção municipal, estabelecido no art. 48, §2º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, pelo prazo em que perdurar
a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifique-se o Diretório Estadual e Nacional do Partido informando sobre a suspensão
do fundo partidário, bem como a Seção de Anotação de Partidos do TRE-RO acerca da suspensão da anotação
ou registro.
Proceda-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
Prestação de contas n. 46-38.2018.6.22.0001
Classe: 25 – Prestação de contas
Protocolo SADP: 6441/2018
Assunto: Prestação de contas anual – Exercício financeiro de 2017
Interessado: Partido Social Cristão - PSC – de Nova Mamoré
Responsável/Presidente: Reni Parente da Silva
Responsável/Tesoureiro: Ronimar Parente da Silva
Advogado: parte sem advogado
SENTENÇA
I- Relatório
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Social Cristão - PSC – de Nova Mamoré do exercício financeiro de
2017. Decorrido o prazo legal para protocolo de documentos, o Cartório Eleitoral procedeu a tentativa de
intimação dos Partidos Políticos omissos de Nova Mamoré nos Processo Administrativo n. 18-70.2018.6.22.0001.
Em seguida, diante da permanência de inércia dos partidos políticos, determinei a autuação dos presentes autos e
a realização de análise das contas por meio dos sistemas eleitorais, culminando na elaboração do Relatório
Técnico Conclusivo de fl. 13/14, bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral de fl. 16, ambos pelo
julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, o Cartório Eleitoral notificou pessoalmente o responsável pelo Partido Político, entregando cópias do
Relatório Técnico e Parecer do Ministério Público, para manifestação nos autos, sob pena de julgamento das
contas, permanecendo a inércia do órgão partidário.
II – Fundamentação
É dever dos partidos políticos apresentar suas contas anualmente à Justiça Eleitoral (art. 17, III da Constituição
Federal c/c art. 32 da Lei Federal 9096/1995). A prestação de contas tem caráter jurisdicional e inicia-se com a
apresentação à Justiça Eleitoral dos documentos necessários para a comprovação da movimentação financeira
relativa ao ano em que o partido esteve vigente (art. 29 da Res. TSE 23.464/2015).
A apresentação da prestação de contas partidárias trata-se de obrigação legal imposta a todos os órgãos
partidários (art. 28, I, da Res. TSE 23.464/2015), devendo observar as regras e disposições previstas na
legislação eleitoral, sobretudo quanto aos pressupostos processuais mínimos de validade, considerando sua
natureza jurisdicional.

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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O art. 29, XX da Res. TSE 23.464/2015 c/c e o art. 31 da Res. TSE 23.546/2017, dispõe sobre a necessidade de
apresentação de procuração para representação por advogado em favor do Presidente, Tesoureiro e do órgão
partidário, bem como enumera o rol dos documentos necessários para a análise das contas partidárias.
No caso em tela, o partido político interessado não trouxe qualquer documento de prestação de contas para
análise deste juízo, impedindo que esta Justiça Especializada ateste se houve movimentação financeira ou
doação de estimáveis em dinheiro e se esta afirmação reflete adequadamente a real gestão de recursos pela
agremiação no exercício de 2017.
Assim, acolhendo o Relatório Conclusivo elaborado nestes autos e o parecer do Ministério Público Eleitoral, estas
contas devem ser julgadas não prestadas, tendo em vista a impossibilidade de identificar a origem de eventuais
receitas e a consequente destinação de despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos
documentos fiscais que, em decorrência de obrigação legal, deveriam ter sido protocolados pelo Partido Político.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fulcro no art. 34, §4º, I c/c art. 46, IV, "b" da Resolução do TSE n. 23.546/2017, julgo não
prestadas as contas do Partido Social Cristão - PSC – de Nova Mamoré, referente ao exercício financeiro de 2017,
determinando a suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, estabelecida no art. 48 da Resolução do
TSE n. 23.546/2017, e determinando a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal,
estabelecido no art. 48, §2º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, pelo prazo em que perdurar a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifique-se o Diretório Estadual e Nacional do Partido informando sobre a suspensão
do fundo partidário, bem como a Seção de Anotação de Partidos do TRE-RO acerca da suspensão da anotação
ou registro.
Proceda-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
Composição de Mesa Receptora n. 68-96.2018.6.22.0001
Interessado(a): Besaina Bispo de Oliveira Pereira
Vistos,
Trata-se de processo que visa apurar a ausência do(a) mesário(a) na seção eleitoral do pleito de 2018, em que se
instruiu os autos com cópia da carta convocatória e da ata da mesa receptora de votos para aplicação das
penalidades do artigo 124 do Código Eleitoral.
Intimada para justificar o não atendimento da convocação, o(a) referido(a) mesário(a) apresentou justificativa
plausível, munida de documentação comprovatória da sua ausência, bem como inexistiu prejuízo significativo da
sua falta para o bom andamento dos trabalhos eleitorais.
Pelo exposto, acolho a justificativa formulada por BESAINA BISPO DE OLIVEIRA PEREIRA, título eleitoral
006522362305, e, por conseguinte, deverá o cartório eleitoral lançar o ASE 175 para regularizar o cadastro
eleitoral do(a) eleitor(a).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral e, após as outras providências de praxe, arquive-se.
Guajará-Mirim, 03 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
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Despachos

Prestação de Contas 96-64.2018.6.22.0001 (SADP 7914/2018)
Partido: Partido Progressista - PP
Referência: Prestação de Contas Partidária – Eleições 2018
Município: Guajará-Mirim
Responsável/Presidente: Paulo de Carvalho Gomes
Responsável/Tesoureiro(a): Felipe Pachuri
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto – OAB/RO 3766; Thiago Fernandes Becker – OAB/RO 6839
Vistos,
Trata-se de prestação de contas de diretório municipal sobre eventual movimentação ou transações de natureza
financeira ou estimável em espécie relacionado às Eleições 2018, motivo pelo qual determino ao Cartório Eleitoral
que cumpra o rito da prestação de contas simplificada previsto na Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. Verificar se a elaboração da prestação de contas se realizou, bem como a respectiva transmissão por meio do
SPCE, mediante o número de controle constante no extrato de prestação de contas, promovendo-se, em caso
positivo, a recepção das contas no referido sistema. Caso contrário, intime-se, de pronto, o prestador de contas
para reapresentação do extrato de prestação de contas emitido eletronicamente, em 03 (três) dias, inclusive sobre
a obrigatoriedade de juntada dos documentos do item 2 desta decisão, sob pena de julgar as contas não
prestadas (artigo 58, § 5º e § 6º);
2. Superado o item anterior, certificar a data e tempestividade das contas, bem como a juntada dos seguintes
documentos:
2.1) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
2.2) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
2.3) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
2.4) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
3. Independentemente da juntada dos documentos do item 2 integralmente, exceto o vício insanável decorrente da
ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado, publique-se edital para que qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no
prazo de 3 (três) dias.
4. Havendo impugnação, junte-se nos próprios autos e notifique o impugnado e, após o Ministério Público, todos
para manifestação no prazo de 3 (três) dias;
5. Após o prazo de manifestação das partes, com ou sem a impugnação, os autos devem ser submetidos à
unidade ou ao responsável pela análise técnica, que deve se manifestar acerca dos incisos I a V do artigo 68; e
6. Por fim, tornem-me os autos conclusos para:
6.1) determinação de diligências e, posteriormente, o início do prazo para novas manifestações, nos termos do
artigo 70; ou
6.2) sentença, nos termos do artigo 69.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim, 03 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas 97-49.2018.6.22.0001 (SADP 8063/2018)
Partido: Partido Patriota - PATRI
Referência: Prestação de Contas Partidária – Eleições 2018
Município: Guajará-Mirim
Responsável/Presidente: Lucila Socorro de Oliveira
Responsável/Tesoureiro(a): Walmar de Souza Azevedo
Advogado: Sharleston Cavalcante de Oliveira OAB/RO 4535
Vistos,
Trata-se de prestação de contas de diretório municipal sobre eventual movimentação ou transações de natureza
financeira ou estimável em espécie relacionado às Eleições 2018, motivo pelo qual determino ao Cartório Eleitoral
que cumpra o rito da prestação de contas simplificada previsto na Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. Verificar se a elaboração da prestação de contas se realizou, bem como a respectiva transmissão por meio do
SPCE, mediante o número de controle constante no extrato de prestação de contas, promovendo-se, em caso
positivo, a recepção das contas no referido sistema. Caso contrário, intime-se, de pronto, o prestador de contas
para reapresentação do extrato de prestação de contas emitido eletronicamente, em 03 (três) dias, inclusive sobre
a obrigatoriedade de juntada dos documentos do item 2 desta decisão, sob pena de julgar as contas não
prestadas (artigo 58, § 5º e § 6º);
2. Superado o item anterior, certificar a data e tempestividade das contas, bem como a juntada dos seguintes
documentos:
2.1) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
2.2) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
2.3) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
2.4) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
3. Independentemente da juntada dos documentos do item 2 integralmente, exceto o vício insanável decorrente da
ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado, publique-se edital para que qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no
prazo de 3 (três) dias.
4. Havendo impugnação, junte-se nos próprios autos e notifique o impugnado e, após o Ministério Público, todos
para manifestação no prazo de 3 (três) dias;
5. Após o prazo de manifestação das partes, com ou sem a impugnação, os autos devem ser submetidos à
unidade ou ao responsável pela análise técnica, que deve se manifestar acerca dos incisos I a V do artigo 68; e
6. Por fim, tornem-me os autos conclusos para:
6.1) determinação de diligências e, posteriormente, o início do prazo para novas manifestações, nos termos do
artigo 70; ou
6.2) sentença, nos termos do artigo 69.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas 47-23.2018.6.22.0001 (SADP 6442/2018)
Prestador: Partido da Democracia Cristã - DC
Referência: Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2017
Município: Nova Mamoré/RO
Responsável/Presidente: Edimar José da Silva
Responsável/Tesoureiro(a): Marlene Oliveira de Jesus
Advogado: sem advogado
Vistos,
Ante a tentativa infrutífera de intimação pessoal do responsável pelo partido político, acerca do Relatório Técnico e
Parecer do Ministério Público Eleitoral, ambos pelo julgamento das contas como não prestadas (certidão de fl. 17verso), intime-se por Edital.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, torne-me concluso.
Guajará-Mirim, 04 de dezembro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
9ª Zona Eleitoral
Portarias

PORTARIA N. 32/2018.
A Excelentíssima Juíza Eleitoral em Substituição da 09ª Zona, VALDIRENE ALVES DA FONSECA
CLEMENTELE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. DISPENSAR a eleitora EVELYN SCHNEIDER NÓBREGA DE ARAÚJO SARMENTO, título eleitoral n.
012764332372, lotada no Fórum de Pimenta Bueno, nomeada pela Portaria nº 31/2018-09ªZE, para atuar na
análise das prestações de contas de campanha referentes às eleições municipais suplementares de Pimenta
Bueno.
Art. 2º. Fica a eleitora LÍDIA VOGEL DA SILVA, título eleitoral n. 041052281058, lotada no Fórum da Comarca de
Pimenta Bueno, nomeada pela Portaria nº 31/2018-09ªZE, para atuar na análise das prestações de contas de
campanha referentes às eleições municipais suplementares de Pimenta Bueno, nomeada do período de
14/12/2018 a 18/01/2019.
Art. 3º - Deverão ser observadas as disposições estabelecidas na Resolução n. 23463/2015.
Art. 4º. A compensação pelos serviços prestados será regida pelo art. 2º, combinado com o art. 3º da Resolução
TRE/RO nº 16/2012.
Publique-se para ciência dos interessados no átrio do Fórum Eleitoral.
Oficie-se o órgão de origem das servidoras para ciência.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno, 04 de dezembro de 2018.
VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Juíza Eleitoral
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11ª Zona Eleitoral
Editais

Edital - 268 - 11ª ZE
EDITAL Nº 070/2018
PRAZO: 05 DIAS
APOIAMENTO ÀCRIAÇÃO DO PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
O Excelentíssimo Senhor Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral do Estado de Rondônia, Mário José Milani e
Silva, no uso de suas atribuições conferidas por lei,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver que, em cumprimento ao Artigo
11 e seguintes, da Res. TSE n. 23.571/2018, o Partido da Evolução Democrática - PED, legenda partidária ainda
em formação, apresentou sob o protocolo n. 6820/2018, ficha individual de apoiamento à constituição perante o
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, nos termos do art. 9º da Lei n. 9.096/1995.
Ficha apresentada:
01. JOÃO BATISTA ROCHA, filho de Maria José Rocha, nascido em 12/08/1944, inscrição eleitoral n. 0031 6362
2380, eleitor da 11ª Zona Eleitoral de Rondônia.
Referida ficha individual assinada encontra-se disponível para consulta na sede deste Fórum Eleitoral de Cacoal,
situado àRua Anísio Serrão, n. 2004 Centro, a fim de que qualquer interessado possa em petição fundamentada,
impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste Edital no DJE. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MMº. Juiz Eleitoral que se expedisse o
presente EDITAL, publicando-o no Diário de Justiça Eletrônico e afixando-o no local público de costume. Aos
(04/12/2018) quatro dias de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo Chefe de Cartório
da 11ª Zona Eleitoral, lavrei o presente.
Mário José Milani e Silva
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
Documento assinado eletronicamente por Mario Jose Milani e Silva, Juiz Eleitoral, em 04/12/2018, às 12:08,
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 0370122 e o código CRC
8DF206DA.
Intimações

Intimação n. º 227/11ZE/2018
Autos: nº 18-40.2018.6.22.0011 SADP: 1.818/2018
Interessados: Partido dos Trabalhadores – PT diretório de Ministro Andreazza;
Zelia Maria Fornazier Oliveira - Presidente do Partido;
Maria Izabel Ferreira Panerari - Tesoureira do Partido;
Advogado: Gervano Vicent, OAB/RO nº 1456
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mário José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido dos Trabalhadores, na pessoa de seu procurador, o sr.
Gervano Vicent, bem como os dirigentes partidários supracitados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
impreterivelmente, nos termos do art. 35§ 3º, I da Res. TSE 23.546/2017, venha a sanar as impropriedades
verificadas na análise preliminar da prestação de contas anual de partido, referente ao exercício 2017,
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 228

Porto Velho/RO, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Página 26

identificadas no item 4 incisos II, e III do relatório, abaixo transcrito, sob pena de ter suas contas julgadas
desaprovadas:
"II – Não foi apresentado o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital,
nos termos do art. 29, I da Res. TSE 23546/17;
III – Não fora apresentada cópia do cheque abaixo relacionado:
Cheque nº
valor
850167
R$ 600,00. "
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos quatro dias do mês de dezembro de 2018. Eu, FLÁVIA
CARDOSO GONÇALVES SILVA, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº
004/2018/11ZE), subscrevi.
Intimação n. º 228/11ZE/2018
Autos: nº 9-78.2018.6.22.0011 SADP1.602/2018
Interessados: Partido Social Democrático – PSD diretório de Cacoal;
José Cassiano Gois de Freitas - Presidente do Partido;
Cleber Junior Souza Diniz - Tesoureiro do Partido;
Advogados: Taciane Cristine Garcia – OAB/RO nº 6356
Adailton Antunes Ferreira – OAB/TO nº 8142
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido Social Democrático – PSD diretório de Cacoal, na pessoa de
seus procuradores a Sra. Taciane Cristine Garcia e o Sr. Adailton Antunes Ferreira, bem como os dirigentes
partidários supracitados, para ciência da r. sentença proferida nos autos em epígrafe e, querendo, apresentar
recurso no prazo de 3 (três) dias:
"SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos para fins de prestação de contas relativas ao
exercício 2017 apresentada pelo diretório municipal do Partido Social Democrático – PSD de Cacoal/RO.
O partido supramencionado apresentou declaração de ausência de movimentação de recurso para fins de
prestação de contas referente ao exercício financeiro 2017 no dia 26/04/2018 (fl. 01-04), em conformidade com o
prazo determinado no artigo 32 da Lei 9.096/95.
Atendendo ao disposto no art. 45, I da Res. TSE 23.546/2017, fora publicado no DJe, edital para ciência da
apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, o
prazo de 03 (três) dias para a impugnação (fl. 08), tendo transcorrido in albis (fl. 09).
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, conforme preceitua o art. 6º, § 3º da Resolução
23.546/2017, não foi encontrado registro de extratos enviados por instituições bancárias para o partido (fl. 11).
Intimado para apresentação dos extratos bancários referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017 (fl. 15),
tendo transcorrido in albis (fl. 18).
Em conformidade com o Art. 45, III, consultou-se os sítios do TSE e TRE (fls. 12-13), constatando-se que o partido
não recebeu recursos oriundos do fundo partidário nem transferências financeiras intrapartidárias provenientes
dos diretórios regional e nacional do partido no exercício 2017.
Em parecer técnico a analista (fls. 19-20) opina pela desaprovação das contas apresentadas, considerando a
permanência na irregularidade apontada quanto aos extratos bancários referentes ao período declarado.
A douta representante do Ministério Público Eleitoral (fl. 22), pugnou pela desaprovação das contas. Intimado para
ciência do Parecer Técnico e do Ministério Público (fls. 24-25), o partido não se pronunciou formalmente (fl. 27).
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. Para tanto, deve-se sopesar os aspectos formais, técnicos e a realidade fática na
qual o órgão partidário está inserido. Verifica-se que o partido não cumpriu com o atendimento das formalidades
exigidas para fins de fiscalização de sua movimentação financeira pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o não
atendimento das intimações feitas pelo cartório.
Depreende-se dos autos que, embora a agremiação partidária tenha protocolado a declaração de ausência de
movimentação de recursos, verifica-se prejuízo na análise do conjunto da prestação de contas mediante a falta
dos extratos bancários do período, não havendo possibilidade de verificação da real movimentação financeira do
partido a partir dos elementos constantes dos autos que restam insuficientes para a análise.
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Posto isto, diante do parecer técnico da analista de prestação de contas e do Ministério Público pela
desaprovação, considerando o conjunto probatório dos presentes autos, julgo DESAPROVADAS, em face a
permanência na irregularidade apontada nas contas apresentadas pelo Partido Social Democrático de Cacoal/RO,
referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Cacoal, 03 de dezembro de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juíza Eleitoral – 11ªZE"
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos quatro dias do mês de dezembro de 2018. Eu, FLÁVIA
CARDOSO GONÇALVES SILVA, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº
004/2018/11ZE), subscrevi.
Processo nº 10-63.2018.6.22.0011
Partes: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Cacoal/RO
Claudemar Littig – Presidente
Geyza Mara de Negreiros Piacsek - Tesoureira
Advogado: Ailton Felisbino Teixeira, OAB/RO 4427
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral, Dr. Mario José Milani e Silva, nos termos da
Portaria n. 04/2018, intimo o Partido Democrático Trabalhista em Cacoal/RO para ciência do r. despacho,
proferido nos autos do processo em epígrafe, abaixo transcrito:
"Despacho
Vistos.
Diante das justificativas trazidas pelo requerente, defiro a dilação do prazo por 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cacoal, 03 de dezembro de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA - Juiz Eleitoral da 11ª ZE"
Cacoal/RO, em 04 de dezembro de 2018
Flávia Cardoso Gonçalves Silva - Auxiliar de Cartório
21ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 22/2018/21ªZE/RO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Áureo Virgílio Queiroz, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho/RO, no uso de
suas atribuições legais. Vem tornar pública, nos termos do disposto no artigo 45, inciso I da Resolução TSE nº
23.546/2017, a abertura de prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, para que eventuais
interessados possam apresentar impugnação à Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos ou de
Bens Estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de 1.1.2017 a 31.12.2017, do(s) Partido(s)
Político(s) abaixo relacionado(s):
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Diretório Municipal de Candeias do Jamari
Presidente: Andriw Jeferson Gomes de Andrade
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. Dado e
passado nesta cidade de Porto Velho, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,
______, João Paulo Rodrigues de Lima, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, de ORDEM do
MM. Juiz Eleitoral.
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27ª Zona Eleitoral
Sentenças

Sentença nº 032/2018
Autos nº 21.44.2018.6.22.0027
SADP 1.715/2018
Movimento Democrático Brasileiro de Theobroma/RO
Advogado: Henrique Eduardo da Costa Soares OAB RO 7363
Vistos.
O partido do Movimento Democrático Brasileiro de Theobroma/RO, por seu Diretório Municipal/Comissão
Provisória prestou as contas referente ao ano de 2017.
O Analista de contas manifestou-se pela prestação das contas e o Ministério Público pela arquivamento da
declaração de ausência de movimentação financeira.
É o breve e necessário relato. Decido.
Inicialmente devo consignar que as contas apresentadas pelo partido político obedeceram ao prazo estabelecido
no caput do art. 32 da Lei n. 9096/95 e art. 28 da Resolução-TSE 23.546/2017. Publicada o balanço patrimonial e
o demonstrativo de resultados, não houve impugnação.
Ausente a movimentação financeira conforme extrato bancário encaminhado à Justiça Eleitoral. Não houve
recebimento e repasse de fundo partidário, emitidos no exercício financeiro.
Também não há qualquer prova de abuso de poder econômico, dolo ou ma-fé por iniciativa do partido nesta
prestação de contas.
Isto posto, considero como aprovadas as contas do Movimento Democrático Brasileiro de Theobroma/RO, com
fundamento no art. 46, I, da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Jaru, 30 de novembro de 2018.
ELSI ANTÔNIO DALLA RIVA
Juiz Eleitoral
Sentença nº 031/2018
Autos nº 6-75.2018.6.22.0027
SADP 2.009/2018
Partido dos Trabalhadores de Governador Jorge Teixeira/RO
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues OAB/RO 4791 e Franciely Campos França OAB/RO 8652
Vistos.
O Partido dos Trabalhadores de Governador Jorge Teixeira/RO, por seu Diretório Municipal/Comissão Provisória
apresentou as contas referente ao ano de 2017.
O Analista de contas manifestou-se pela prestação das contas e o Ministério Público pela aprovação das contas
com ressalvas.
É o breve e necessário relato. Decido.
Inicialmente devo consignar que as contas apresentadas pelo partido político não obedeceram ao prazo
estabelecido no caput do art. 32 da Lei n. 9096/95 e art. 28 da Resolução-TSE 23.546/2017. Publicados os
balanços Patrimoniais e o Demonstrativo de resultados, não houve impugnação.
Presente a irregularidade da intempestividade que por si só não acarreta a desaprovação das contas. Não houve
recebimento e repasse de fundo partidário, emitidos no exercício financeiro.
Também não há qualquer prova de abuso de poder econômico, dolo ou ma-fé por iniciativa do partido nesta
prestação de contas.
Isto posto, considero como aprovadas com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores de Governador
Jorge Teixeira/RO, com fundamento no art. 46, I, da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Jaru, 30 de novembro de 2018.
ELSI ANTÔNIO DALLA RIVA
Juiz Eleitoral
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Sentença nº 030/2018
Autos nº 22-29.2018.6.22.0027
SADP 1.718/2018
Partido Trabalhista Brasileiro de Theobroma/RO
Advogado: José Antonio Duarte Alvares OAB MT 11883
Vistos.
Partido Trabalhista Brasileiro de Theobroma/RO, por seu Diretório Municipal/Comissão Provisória prestou as
contas referente ao ano de 2017.
O Analista de contas manifestou-se pela prestação das contas e o Ministério Público pela arquivamento da
declaração de ausência de movimentação financeira.
É o breve e necessário relato. Decido.
Inicialmente devo consignar que as contas apresentadas pelo partido político obedeceram ao prazo estabelecido
no caput do art. 32 da Lei n. 9096/95 e art. 28 da Resolução-TSE 23.546/2017. Publicada o balanço patrimonial e
o demonstrativo de resultados. Decorridos os prazos, não houve impugnação.
Constatado extrato bancário encaminhado à Justiça Eleitoral com movimentação para pagamento de tarifas
bancárias. Não houve recebimento e repasse de fundo partidário, emitidos no exercício financeiro.
Também não há qualquer prova de abuso de poder econômico, dolo ou ma-fé por iniciativa do partido nesta
prestação de contas.
Isto posto, considero como aprovadas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Theobroma/RO, com
fundamento no art. 46, I, da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Jaru, 30 de novembro de 2018.
ELSI ANTÔNIO DALLA RIVA
Juiz Eleitoral
29ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo nº 6-69.2018.6.22.0029
Classe 25 – Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2017
Protocolo: 1.834/2018
Partido do Movimento Democrático Brasileiro MDB
Município: Rolim de Moura/RO
Presidente: Amilton Pires
Contador: Camilo de Souza Pimentel CRC/RO 003643/0-8
Advogado: Henrique Eduardo da Costa Soares OAB/RO 7363
SENTENÇA 588/2018
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro MDB, do município de Rolim de Moura.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução 23.546/2017, publicando o balanço patrimonial e
demonstração de resultado do exercício de 2017 (fl. 63, 64).
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas, (fls. 87, 88) por
irregularidade decorrente da não utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela desaprovação das contas prestadas (fl. 89),
apontando irregularidades como: a) não separação das contas de acordo com a origem dos recursos; b) não
realização da escrituração contábil digital; c) não destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do fundo
partidário para promoção e difusão da mulher na política.
Publicado Edital de intimação para que a agremiação partidária apresentasse justificativas ao parecer do parquet,
aquela deixou transcorrer in albis o prazo, apresentando manifestação em 28/11/2018, sendo determinado o
desentranhamento por ser intempestiva.
É o Relatório. Decido.
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É obrigação constitucional e legal dos partidos políticos a prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 17, III da
CF/88 e art. 30 da lei 9.096/95). Trata-se de meio de averiguar a lisura e transparência das finanças dos partidos
políticos, considerando-se que estes recebem verbas públicas para seu funcionamento.
No caso, as diligências apontam irregularidades na movimentação financeira do partido político, especificamente
infringência a três dispositivos da Resolução TSE 23.546/2017, a saber: 1) art. 6º; 2) art. 22; 3) art. 66 III.
1 – da infringência ao art. 6º da Res. TSE 23.546/2017
Constitui obrigação do partido político proceder à movimentação financeira em contas distintas conforme a origem
dos recursos. Esta obrigação não é novidade, o art. 4º da Res. TSE 21.841/2004 já a previa. Todas as resoluções
posteriores do TSE que disciplinaram a prestação de contas mantiveram a obrigatoriedade de abertura de contas
distintas para movimentação de recursos. Res. nº 23.432/2014, Res. nº 23.464/2015.
A Resolução vigente que disciplina a prestação de contas, manteve a obrigatoriedade normativa e assim dispôs:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação
financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação
dos recursos provenientes:
I – do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II – da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III – da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV – dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995,
art. 44, § 7º);
V – do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos
somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Ao compulsar os autos verifica-se que a agremiação partidária informou que possui uma conta bancária aberta
para destinação de recursos oriundos do fundo partidário (fl. 06) sendo esta a CC 47214, Dv x, Agência 1406.
Ocorre que esta conta fora aberta em 26/08/2016 como conta de campanha, não sendo razoável aceitar que uma
mesma conta sofra uma mutação a depender da ocasião, sendo conta de campanha, se precisar, conta para
outros recursos, e/ou para movimentação de recursos partidários.
A lei exige a efetiva abertura de contas distintas, condicionado ao recebimento. Se o partido não recebe não há
obrigatoriedade. Contudo, havendo o recebimento de recursos de origem distinta, exige-se a abertura de contas
distintas para refletir a real movimentação financeira. O descumprimento do dispositivo legal, constitui falta grave a
ensejar a desaprovação de contas.
Este é o entendimento do e. TSE.
"a abertura de conta bancária para a movimentação dos recursos do Fundo Partidário é exigida pelo art. 4º da
Res.-TSE nº 21.841, e a sua falta consubstancia irregularidade insanável". (Pet nº 26-59/DF, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 25.10.2013)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. IRREGULARIDADE. MOVIMENTAÇÃO. VERBAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Não é possível desprezar, em uma prestação de contas de partido político, a abertura de conta bancária para
registrar a movimentação financeira, principalmente quando se trata de verbas oriundas do Fundo Partidário, que,
por sua natureza pública, não devem se confundir e/ou se misturar com as receitas de outras fontes, sob pena de
permitir uma possível privatização de verba pública. (RESPE 0000046-71.2013.6.20.0000 NATAL – RN - DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/11/2017) – (GN)
2 - da infringência ao art. 22 da Res. TSE 23.546/2017
Como forma de incentivar a participação feminina na esfera política, as leis eleitorais criaram instrumentos
normativos para consecução desta finalidade. Entre eles, há a obrigatoriedade de os partidos políticos destinarem
5% dos recursos recebidos do fundo partidário para difusão da mulher na política. Nesse sentido, dispõe o art. 22:
Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de recursos do
Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e de
responsabilidade do órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para conta bancária de que trata
o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e

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

Ano 2018, Número 228

Porto Velho/RO, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Página 31

cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade (Lei nº
9.096/1995, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores mencionados para finalidade
diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em rubrica própria do plano de
contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que
conste expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser apreciada no julgamento
das contas.
Verifica-se que a agremiação partidária não cumpriu com sua obrigação prevista no artigo supramencionado, e
que, a própria resolução do TSE considera como irregularidade grave.
Em atenção ao disposto no § 1º, deveria o partido transferir o saldo para a conta destinada ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres, contudo, o partido não possui esta conta específica,
devendo, no caso, ser devolvido o valor dos 5% dos recursos recebidos do fundo partidário, o que totalizará R$.
62,51 (sessenta e dois reais e cinquenta e 1 centavos).
3 - da infringência ao art. 66 da Res. TSE 23.546/2017
Para facilitar a fiscalização das contas partidárias, há uma obrigação imposta aos partidos políticos de remeter a
escrituração digital à receita federal. Este dever passou a ser exigido das agremiações municipais a partir do
exercício financeiro do ano de 2017.
art. 66. A adoção da escrituração digital e o encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
previstos nos arts. 26, § 2º, e 27, são obrigatórios em relação às prestações de contas dos:
[...]
III – órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser
realizada até 30 de abril de 2018.
O e. TRE-RO tem se manifestado pela obrigatoriedade de os partidos políticos adotarem a escrituração digital
contábil, conforme se observa dos precedentes a seguir:
Acórdão N. 55/2018
Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2016. Intempestividade. Impropriedade formal. Não
comprovação da propriedade do bem cedido. Ausência de comprovante de envio, para a Receita Federal, da
escrituração contábil digital. Irregularidades que comprometem a lisura das contas prestadas.
I – Enquanto não julgada como não prestadas as contas anuais, a intempestividade destas não impede o seu
exame e tampouco constitui motivo para a sua desaprovação, mas apenas a anotação de ressalva.
II – A não comprovação da propriedade de bem cedido ao partido político, somada à ausência de comprovante de
envio, para a Receita Federal, da escrituração contábil digital, são irregularidades graves, que comprometem a
regularidade, consistência e confiabilidade das contas prestadas. (DJE/TRE-RO 25/05/2018)
Acórdão N. 96/2018
Prestação de Contas Partidárias. Exercício financeiro de 2016. Divergência no demonstrativo de transferências
intrapartidárias. Mera impropriedade. Não aplicação em anos consecutivos do percentual mínimo de 5% do total
de recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres. Descumprimento reiterado. Determinação de devolução de R$ 70.070,32,
relativo à importância irregular acrescida de multa de 20%, a ser efetuada mediante desconto dos recursos
provenientes do Fundo Partidário destinada ao prestador de contas, encargo a ser cumprido pelo órgão de direção
superior, e, caso não haja o repasse futuro do Fundo Partidário, a impedir a realização do desconto, deverá o
prestador de contas efetuar o pagamento dessa quantia mediante recolhimento ao Tesouro Nacional.
Determinação de recolhimento na conta bancária específica dos valores não aplicados em 2015 e 2016 no
incentivo da participação política das mulheres, acrescidos de 12,5%. Ausência de comprovante de envio, para a
Receita Federal, da escrituração contábil digital. Irregularidade que somada a outra resulta na desaprovação das
contas. Contas desaprovadas.
I – O reiterado descumprimento da aplicação do percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos recursos
recebidos do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, impõe a desaprovação das contas.
III – A ausência de comprovante de envio, para a Receita Federal, da escrituração contábil digital, somada ao
descumprimento da aplicação de percentual mínimo no incentivo da participação política das mulheres,
constituem, em seu conjunto, irregularidades graves. (DJE/TRE-RO 15/09/2018) (GN).
Acórdão N. 42/2018
Prestação de Contas. Partido político. Exercício 2016. Certidão de regularidade do profissional contábil. Ausência
de recebimento de recurso financeiros. Exigência de comprovante de remessa de escrituração digital. Conta
bancária específica. Não abertura. Não atendimento às exigências legais. Irregularidades insanáveis. Contas
desaprovadas.
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I — A ausência de certidão de regularidade do profissional de contabilidade não impossibilita a análise das contas
partidária, se o prestador de contas, mesmo que parcialmente junta dos demais documentos exigidos na
legislação eleitoral de modo a fornecer elementos mínimos que permitam a análise das contas, constituindo-se
impropriedade para anotação de ressalva.
II — A partir da apresentação das contas relativas ao exercício de 2016 com a adoção obrigatória pelos órgãos
estaduais dos partidos políticos da escrituração digital e seu respectivo encaminhamento via Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), a juntada do respeito comprovante de remessa digital é pressuposta para validação
das informações relativas a movimentação financeira das agremiações, mesmo em caso de declaração de
ausência de movimentação financeira.
III — Não havendo a juntada do comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal via Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) impossível se aferir com certeza e precisão a veracidade e regularidade
das informações prestadas pela agremiação partidária, restando prejudicada a confiabilidade e transparência.
IV – Persistindo irregularidades que impossibilitam o controle efetivo da arrecadação de recursos e dos gastos
partidários, impõe-se a desaprovação das contas em análise. (DJE/TRE-RO 18/04/2018)
O e. TRE-AP também já se manifestou pela obrigatoriedade de os partidos políticos adotarem a escrituração
digital contábil.
Acórdão Nº 5964/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.464/2015. DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DE DESPESA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. AUSÊNCIA.
FALHA GRAVE. DESPESAS. SERVIÇOS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR EFETIVAMENTE PAGO E NOTA
FISCAL. INCONSISTÊNCIA. DESAPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. MULTA SOBRE A QUANTIA
IRREGULAR A SER RESTITUÍDA.
1. A ausência de descrição específica de despesa ou comprovação da execução da atividade pelo prestador, ou
por terceiros subcontratados, enseja irregularidade grave que compromete a regularidade das contas.
2. Ausência de Escrituração Contábil Digital (ECD) e o não encaminhamento das informações pelo sistema SPED
à Receita Federal constituem falhas graves, visto que se impedem a triangulação de dados entre sistemas
informatizados e prejudica a análise automatizada da origem e destino dos recursos financeiros do partido.
Precedentes. (TRE-AP 28/09/2018).
Conforme se observa, a ausência de Escrituração Contábil Digital, mormente quando somada com outras
irregularidades, constitui irregularidade apta a ensejar desaprovação das contas.
Ante o exposto, considerando o conjunto de irregularidades apresentadas nas contas do partido, nos termos dos
arts. 36,37 da lei 9.096/1995 cc arts. 46, III, a, 49 da Res. TSE 23.456/2017, julgo como DESAPROVADAS as
contas do MDB de Rolim de Moura/RO, referente ao exercício de 2017, com a devolução de R$. 62,51 (sessenta
e dois reais e cinquenta e 1 centavos).
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Nada mais havendo, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.
Rolim de Moura/RO, 04 de dezembro de 2018.
CLAUDIA VIEIRA MACIEL DE SOUSA
Juíza Eleitoral da 29ª ZE
Processo nº 73-34.2018.6.22.0029
Classe 103 – Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 7.4.36/2018
Interessado: Joice Lopes Domingues
Município: Rolim de Moura/RO
SENTENÇA 604/2018
Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar a responsabilidade de mesário ausente ao pleito de 07
de outubro de 2018, no âmbito da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura.
A eleitora, convocada para trabalhar como 1ª secretária da Seção nº 136, não compareceu. No prazo de
justificativa, a interessada apresentou justificativa de sua ausência, acompanhada de cópia de atestado médico (fl.
08).
O parquet manifestou-se pelo acolhimento da justificativa (05).
É o necessário relato. DECIDO.
A convocação para o trabalho eleitoral é de atendimento obrigatório pelo eleitor, somente podendo ser dispensado
nos casos devidamente justificáveis.
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Considerando que a interessada apresentou justificativas plausíveis, acolho-as para isentá-la de responsabilidade,
determinando, por conseguinte, o arquivamento do feito.
Anote-se, no sistema ELO, o ASE 175, relativo à justificativa de ausência
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Proceda-se aos demais atos ordinatórios
Rolim de Moura/RO, 04 de dezembro de 2018
CLÁUDIA VIEIRA MACIEL DE SOUSA
Juíza Eleitoral – 29ªZE
Sentenças

Processo nº 68-12.2018.6.22.0029
Classe 103 – Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 7.274/2018
Interessado: Silvia Aparecida marques Ferreira
Município: Rolim de Moura/RO
SENTENÇA 603/2018
Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar a responsabilidade de mesário ausente ao pleito de 28
de outubro de 2018, no âmbito da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura.
A eleitora, convocada para trabalhar como merendeira na escola Aluizio Pinheiro Ferreira, não compareceu. No
prazo de justificativa, a interessada apresentou atestado médico (fl. 03), justificando a ausência.
O parquet manifestou-se pelo acolhimento da justificativa (05).
É o necessário relato. DECIDO.
A convocação para o trabalho eleitoral é de atendimento obrigatório pelo eleitor, somente podendo ser dispensado
nos casos devidamente justificáveis.
Considerando que a interessada apresentou atestado médico, acolho-o como justificativa para isentá-la de
responsabilidade, determinando, por conseguinte, o arquivamento do feito.
Anote-se, no sistema ELO, o ASE 175, relativo à justificativa de ausência.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Proceda-se aos demais atos ordinatórios
Rolim de Moura/RO, 04 de dezembro de 2018
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juíza Eleitoral – 29ªZE
30ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo administrativo 0003078-20.2018.6.22.8030
Classe 26
Interessados: Justiça Eleitoral e Cláudia Luciana Couy
Sentença nº 20/2018/30ªZE
Trata-se de processo de requisição da servidora Cláudia Luciana Couy.
Analisando-se a documentação trazida aos autos, verifica-se que a presente requisição está conforme as
Resoluções TSE nº 23.523/2017 e TRE/RO n. 03/2013.
Assim, nos termos do art. 6º da Resolução 23.523/2017 do TSE, autorizo a requisição da servidora Cláudia
Luciana Couy, para o período de 10-12-2018 a 09-12-2019.
Providencie-se o necessário e, oportunamente, arquive-se.
Ji-Paraná, 03/12/2018
Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz Eleitoral
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35ª Zona Eleitoral
Despachos

Despachos 35ª - ZE
Protocolo n. 6.000/2018
Autos nº: 33-34.2018.6.22.003
DESPACHO
À vista das certidões de fls. 04, 25 e 26 dos presentes autos, e considerando que a Prefeitura deste Município um
grande dispêndio em gasto de combustível no transporte de eleitores nas Eleições de 2018, PROCEDA-SE à
doação das sobras de combustível ao Município de São Miguel do Guaporé/RO.
Para tanto, EXPEÇA-SE o Cartório ofício comunicando ao Auto Posto Teixeira, para liberação de 21 (vinte e um)
litros de óleo diesel e 200 (duzentos) litros de gasolina, bem como ao Auto Posto Puma, para disponibilizar 50
(cinquenta) litros de óleo diesel e 100 (cem) litros de gasolina ao Setor de Transportes do Município de São Miguel
do Guaporé.
Após efetuada a doação, certifique-se nos autos, e ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações.
São Miguel do Guaporé, 30 de novembro de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral em substituição
Despachos 35ª - ZE
Protocolo nº: 4.739/2017
Autos nº: 21-54.2017.6.22.0035
DESPACHO
À vista do pagamento contínuo e em dia das parcelas da dívida, SOBRESTEM-SE os autos até a quitação total
dos valores em execução.
Caso haja atraso no pagamento, o Cartório deverá certificar o ocorrido no feito e promover a inscrição do
executado em dívida ativa, nos termos do despacho de fl. 79.
São Miguel do Guaporé, 30 de novembro de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral em substituição
Despachos 35ª - ZE
Autos nº: 18-02.2017.6.22.0035
DESPACHO
À vista do pagamento contínuo e em dia das parcelas da dívida, SOBRESTEM-SE os autos até a quitação total
dos valores em execução.
Caso haja atraso no pagamento, o Cartório deverá certificar o ocorrido no feito e promover a inscrição do
executado em dívida ativa, nos termos do despacho de fl. 76.
São Miguel do Guaporé, 30 de novembro de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral em substituição
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Despachos 35ª - ZE
Protocolo nº: 4.737/2017
Autos nº: 20-69.2017.6.22.0035

DESPACHO
À vista da mora no pagamento das parcelas da dívida, conforme certificado acima, INSCREVA-SE o executado
em dívida ativa da União, nos termos do despacho de fl. 72.
Caso haja atraso no pagamento das demais parcelas, o Cartório deverá certificar o ocorrido no feito e promover a
inscrição da dívida mês a mês, independentemente de nova ordem judicial.
São Miguel do Guaporé, 30 de novembro de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral em substituição

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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