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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Decisão em processo administrativo

Decisão – 11/2018
INTERESSADO: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A DEMANDA
DO FÓRUM ELEITORAL DE ARIQUEMES - CERON
Decisão Nº 11 / 2018 - PRES/ASSPRES
Vistos.
Cuida-se de procedimento administrativo deflagrado para o fim de contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de energia elétrica com aplicação de tarifa Optante, Grupo B, para uso na Unidade Consumidora de
código único nº 0568810-8, em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia –TRE/RO, situada na Travessa
Aquariquara, nº 3631, Bairro Setor Institucional –CEP 76.872-856, Ariquemes –Rondônia.
A energia elétrica contratada atenderá ao Fórum Eleitoral de Ariquemes, de acordo com as condições dos
respectivos Contrato de Uso do Sistema de Distribuição –CUESD (evento 0256233) e Contrato de Compra de
Energia Regulada –CCER (evento 0256236).
Nos termos do Projeto Básico elaborado pela SEAP (evento 0252956) consta que contratação pretendida atende
ao disposto no art. 2º da IN nº 004/2008-TRE/RO e observa os princípios do planejamento e da objetividade.
Também, destaca, que a contratação em comento está açambarcada nos objetivos estratégicos traçados no
Planejamento Estratégico deste órgão, e por ser a contratada Centrais Elétricas de Rondônia S/A- CERON a única
empresa fornecedora de energia elétrica no estado de Rondônia, com fundamento no inciso XXII, do art. 24, da
Lei 8.666/90, sugere-se que a contratação seja feita por dispensa de licitação, com vigência de 60 meses,
considerando a inexistência de competitividade no mercado, além de ser mais vantajoso para a Administração,
tendo em vista a economicidade alcançada no dimensionamento da contratação pelo prazo máximo legal,
tornando desnecessárias as prorrogações anuais, já que não haverá como realizar comparativos de
vantajosidade, vez que os preços são definidos nacionalmente pela Agência Reguladora do setor.
O valor estimado no contrato para o prazo de 60 meses éde R$150.763,41 (cento e cinquenta mil, setecentos e
sessenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo calculado para o ano de 2018 o montante de R$
23.492,70 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e dois e setenta centavos), despesa já declarada adequada e
compatível orçamentária e financeiramente com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual (evento 0256498).
Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral exarou Parecer (evento 0256520) opinando pela
possibilidade de contratação direta com supedâneo no art. 24, XXII da Lei n. 8.666/93; aprovação das minutas de
contratos juntadas nos eventos 0256233 e 0256236 para efeito do art. 38, parágrafo único, do citada norma;
possibilidade de contratação de pelo período de 60 (sessenta) meses; e necessidade de publicação da despesa
na imprensa oficial, conforme exigência do art. 26 da Lei Geral de Licitações.
A Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade e a Diretoria-Geral manifestaram-se pela
dispensa da licitação, conforme previsto no inciso XXII, doa art. 24 da Lei n. 8.666/93, aprovação do Projeto
Básico da SEAP (evento 0252956), lavratura dos contratos coligidos aos eventos 0256233 e 0256236, com
emissão de empenho em favor da CERON e publicação da dispensa e ratificação da despesa na Imprensa Oficial
e no DJE, nos termos do art. 26, da indigitada Lei (eventos 0256547 e 0256788).
É o relatório.
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Devidamente instruídos e analisados pelas unidades técnicas deste Regional, os autos encontram-se aptos para
decisão, visto que devidamente justificadas as razões da contratação pretendida.
A contratação por dispensa de licitação, nos termos pretendidos, encontra respaldo no art. 24, XXII da Lei n.
8.666/93. Além disso, trata-se de serviço prestado em caráter de exclusividade pela concessionária CERON –
Centrais Elétricas de Rondônia CERON, inexistindo, portanto, alternativas viáveis para outra modalidade de
contratação.
Também não há óbice que o contrato seja dimensionado pelo período de 60 meses (5 anos), tendo em vista que
os serviços contratados são contínuos e que a vigência pelo prazo acima destacado trará preços e condições mais
vantajosas para a administração, como bem autoriza o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/90.
Diante do exposto, considerando que restaram preenchidos os pressupostos legais da legislação de regência e
ante os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Jurídica da DG (evento 0256520) e nas Manifestações da
SAOFC e da Diretoria-Geral (eventos 0256547 e 0256788):
APROVO o Projeto Básico SEAP (evento 0252956) e seus anexos (eventos 0253244, 0253246, 0253251,
0253256 e 0253267), porquanto possuem os elementos mínimos essenciais definidos no artigo 6º, inciso IX, da
Lei 8.666/93;
AUTORIZO a despesa, de forma direta, por dispensa de licitação, conforme previsto no artigo 24, inciso XXII, da
Lei 8.666/93;
AUTORIZO a lavratura do contrato e a consequente emissão de empenho em favor da empresa Centrais Elétricas
de Rondônia S.A - CERON - CNPJ 05.914.650/0001-66; e
PUBLIQUE-SE o ato de ratificação da dispensa de licitação no Diário Oficial da União, em razão do valor da
contratação, e no Diário da Justiça Eletrônico, em homenagem ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações e em
observância ao princípio da publicidade dos atos administrativos (Acórdão TCU n. 1.336/2006 –Plenário).
À DG para ciência e à SAOFC para continuidade.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, janeiro de 2018
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 30/01/2018, 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 0257370 e o código CRC
83A1A952.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Licitações e Compras
Resultados de Julgamento

Resultado de Licitação - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018
PROCESSO Nº 0002059-06.2017.6.22.8000 - SEI
Cumpridas as fases aceitação e habilitação, o Pregoeiro declarou vencedor a licitante FARMA TOP
MEDICAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ 14.080.830/0001-80, para os grupos 01 e 02 pelo valor total de R$
21.377,55 (vinte e um mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). O grupo 03 restou
fracassado. Não havendo recursos, o Pregoeiro adjudicou o objeto à vencedora.
ROBERTO A. ANDRADE JR.
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por Roberto Azevedo Andrade Júnior, Pregoeiro(a), em 07/02/2018, às
13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0263936 e o código CRC
AE5453F5.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral
Sentenças

Representação N. 21-61.2015.6.22.0023
Assunto: Doação de recursos acima do limite legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Y. L Costa Morais-ME
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente Representação, sob o rito do art. 22 da Lei Complementar n.
64/90, em face da Y. L. COSTA MORAIS - ME, devidamente qualificada nos autos.
Alega o autor na inicial que o eleitor excedeu o limite legal de doação para campanha eleitoral nas Eleições 2014,
nos termos do art. 23, §1º, I, da Lei 9.504/1997, de acordo com informação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (fls. 08/11).
Por ter o representado infringido o disposto no art. 23, §1º, I, da Lei 9.504/1997, o autor pleiteia o acesso a seu
sigilo fiscal com a juntada dos valores totais doados para campanhas nas eleições 2014 e dos rendimentos brutos
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declarados para o exercício de 2013, bem como condenação ao pagamento de multa no valor de cinco a dez
vezes a quantia doada em excesso ao candidato concorrente as Eleições Gerais 2014, conforme §3º, do art. 23,
da Lei n. 9.504/97.
Foram juntados aos autos, por determinação deste Juízo, os resultados das pesquisas aos sistemas eleitorais
onde constam os valores totais doados pelo representado e a espécie de doação efetuada (fls. 13).
No relatório de consulta ao SPCE 2014 (fl. 13), consta que a representada efetuou doações a candidata ao cargo
de Deputado Estadual Inez Rosa dos Santos no montante de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta) reais em valores
estimado.
A representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento da presente em razão de tratar-se de
doação estimável.
É a síntese do necessário.
Vieram os autos conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Do mérito
O art. 25 da Res. TSE 23.406/2014 estabelece que o limite de doação dos rendimentos brutos auferidos no ano
anterior à eleição não é aplicável às doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou
imóveis de propriedade do doador ou da prestação de serviços próprios, que não devem ultrapassar R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Os documentos juntados aos autos comprovam que as doações elencadas pelo Ministério Público Eleitoral são
estimáveis em dinheiro.
Assim, não havendo a ocorrência de doação acima do limite legal, ocorre, por conseqüência, a inaplicabilidade da
multa requerida pela parte autora.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, a situação fática, por amoldar-se à exceção prevista no art. 23, § 7º, da Lei 9.504/1997 e art. 25,
inciso I, da Res. TSE 23.406/2014, não autoriza o ajuizamento da presente representação, aplicando-se ao caso
o disposto no art.22, I, c, da Lei Complementar n. 64/90. Assim, INDEFIRO liminarmente a representação, com
fulcro nos citados dispositivos legais.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se,
Registre-se,
Intime-se.
Cumpridas todas as determinações, arquive-se.
Porto Velho, 30 de janeiro de 2018.
AMAURI LEMES
Juiz em Substituição da 2ªZE
5ª Zona Eleitoral
Sentenças
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Classe 25

PROTOCOLO: 6.098/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL
PARTIDO: PARTIDO VERDE DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO
ADVOGADO: SEBASTIÃO QUARESMA JUNIOR - OAB/RO 1372
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Verde do Diretório Municipal de São Francisco do Guaporé, referente
ao exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, as contas foram apresentadas fora do prazo (f.25).
Notificado, o partido sanou parcialmente as falhas apresentadas.
No Relatório final (f.46), considerou-se irregular a presente prestação de contas por não demonstrar claramente o
ocorrido nas contas do Partido durante a passagem de exercício.
O Ministério Público concordou com o relatório e manifestou pela desaprovação das contas (f.49).
É o relatório.
DECIDO.
Considerando o relatório final e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as
contas do Partido Verde do Município de São Francisco do Guaporé de Rondônia, relativas ao ano de 2016, com
fundamento no art. 30, I, da lei 9504 de 1997 e artigo 68, I, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.463/2015.
P.R.I.C. após as providências, arquive-se.
Costa Marques, 26 de janeiro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 27-54.2017.6.22.0005

Classe 25

PROTOCOLO: 6.098/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL
PARTIDO: PARTIDO VERDE DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO
ADVOGADO: SEBASTIÃO QUARESMA JUNIOR - OAB/RO 1372
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Verde do Diretório Municipal de São Francisco do Guaporé, referente
ao exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, as contas foram apresentadas fora do prazo (f.25).
Notificado, o partido sanou parcialmente as falhas apresentadas.
No Relatório final (f.46), considerou-se irregular a presente prestação de contas por não demonstrar claramente o
ocorrido nas contas do Partido durante a passagem de exercício.
O Ministério Público concordou com o relatório e manifestou pela desaprovação das contas (f.49).
É o relatório.
DECIDO.
Considerando o relatório final e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as
contas do Partido Verde do Município de São Francisco do Guaporé de Rondônia, relativas ao ano de 2016, com
fundamento no art. 30, I, da lei 9504 de 1997 e artigo 68, I, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.463/2015.
P.R.I.C. após as providências, arquive-se.
Costa Marques, 26 de janeiro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
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Classe 25

PROTOCOLO: 6.374/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO
ADVOGADO: SEBASTIÃO QUARESMA JUNIOR - OAB/RO 1372
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicano Progressista do Diretório Municipal de São Francisco do
Guaporé, referente ao exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, as contas foram apresentadas fora do prazo (f.23).
Notificado, o partido sanou parcialmente as falhas apresentadas.
No Relatório final (f.36), considerou-se irregular a presente prestação de contas por não demonstrar claramente o
ocorrido nas contas do Partido durante a passagem de exercício.
O Ministério Público concordou com o relatório e manifestou pela desaprovação das contas (f.39).
É o relatório.
DECIDO.
Considerando o relatório final e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as
contas do Partido Republicano Progressista do Município de São Francisco do Guaporé de Rondônia, relativas ao
ano de 2016, com fundamento no art. 30, I, da lei 9504 de 1997 e artigo 68, I, da Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral nº 23.463/2015.
P.R.I.C. após as providências, arquive-se.
Costa Marques, 26 de janeiro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 24-02.2017.6.22.0005

Classe 25

PROTOCOLO: 6.345/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL
PARTIDO: DEMOCRATAS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES - OAB 1048/RO
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas, referente ao exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, as contas foram apresentadas fora do prazo (f.23).
Notificado, o partido sanou parcialmente as falhas apresentadas.
No Relatório final (f.52), considerou-se irregular a presente prestação de contas por não demonstrar claramente o
ocorrido nas contas do Partido durante a passagem de exercício.
O Ministério Público concordou com o relatório e opinou pela desaprovação das contas (f.55).
É o relatório.
DECIDO.
Considerando o relatório final e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, e prestadas as contas sem
toda a documentação exigida, essencial para a correta e completa análise, julgo DESAPROVADAS as contas do
Partido Democratas do Município de São Francisco do Guaporé de Rondônia, relativas ao ano de 2016, com
fundamento no art. 30, I, da lei 9504 de 1997 e artigo 68, I, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.463/2015.
P.R.I.C. após as providências, arquive-se.
Costa Marques, 26 de janeiro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
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Classe 25

PROTOCOLO: 6.377/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL
PARTIDO: PARTIDO PODEMOS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO
ADVOGADO: SEBASTIÃO QUARESMA JUNIOR - OAB/RO 1372
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido PODEMOS do Diretório Municipal de São Francisco do Guaporé,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, as contas foram apresentadas fora do prazo (f.24).
Notificado, o partido sanou parcialmente as falhas apresentadas.
No Relatório final (f.42), considerou irregular a presente prestação de contas por não demonstrar claramente o
ocorrido nas contas do Partido durante o período passagem de ano.
O Ministério Público concordou com o relatório e manifestou pela desaprovação das contas (f.45).
É o relatório.
DECIDO.
Considerando o relatório final e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as
contas do Partido PODEMOS do Município de São Francisco do Guaporé de Rondônia, relativas ao ano de 2016,
com fundamento no art. 30, I, da lei 9504 de 1997 e artigo 68, I, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.463/2015.
P.R.I.C. após as providências, arquive-se.
Costa Marques, 26 de janeiro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 22-32.2017.6.22.0005

Classe 25

PROTOCOLO: 6.375/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL
PARTIDO: PSB DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO
ADVOGADO: SEBASTIÃO QUARESMA JUNIOR - OAB/RO 1372
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro, referente ao exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, as contas foram apresentadas fora do prazo (f.23).
Notificado, o partido sanou parcialmente as falhas apresentadas.
No Relatório final (f.41), considerou-se irregular a presente prestação de contas por não demonstrar claramente o
ocorrido nas contas do Partido durante a passagem de exercício.
O Ministério Público concordou com o relatório e opinou pela desaprovação das contas (f.55).
É o relatório.
DECIDO.
Considerando o relatório final e o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as
contas do Partido Socialista Brasileiro do Município de São Francisco do Guaporé de Rondônia, relativas ao ano
de 2016, com fundamento no art. 30, I, da lei 9504 de 1997 e artigo 68, I, da Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral nº 23.463/2015.
P.R.I.C. após as providências, arquive-se.
Costa Marques, 26 de janeiro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral
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11ª Zona Eleitoral
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIREITO ELEITORAL

REGULARIAZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE

CONSTAS EXERCÍCIO 2016
AUTOS: Nº 35-13.2017.6.22.0011
PROTOCOLO: 8.794/2017
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
INTERESSADOS: UELITON BAYER BRIZON – PRESIDENTE, ODAIR LOURENÇO
TESOUREIRO, LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA – ADVOGADO OAB/RO Nº 8992

MEDEIROS

–

SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 apresentadas pelo diretório municipal
do Partido Humanista da Solidariedade, autuada na classe Petição, tendo em vista as contas deste terem sido
julgadas não prestas nos autos de Prestação de Contas n. 29-06.2017.6.22.001 (fl. 45) (art. 59, Res. TSE n.
23.464/2015).
Apresentou balanço patrimonial e demais demonstrativos, parecer da comissão executiva, relação de contas
bancárias, relação de responsáveis, extratos bancários e demais documentos (fls. 04-43).
O cartório juntou demonstrativos de transferências financeiras efetuadas pelos diretórios nacional e estadual (fls.
47-50).
Consta certidão cartorária dando conta de o partido não recebeu recursos provenientes do Fundo Partidário,
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada (fl. 51).
Ouvido o Ministério Público, este pugnou pela análise, por parte do Cartório, dos documentos juntados pelo
partido, que veio como parecer (fls. 52 e 53-54).
Manifestação favorável à regularização da inadimplência para suspender as consequências advindas do
julgamento das contas como não prestadas, por parte do Ministério Público à fl. 56.
É o relatório
DECIDO.
A prestação de contas partidárias anual decorre de preceito constitucional (art. 17, III CF/88) e se encontra
estabelecida pela Lei n. 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/15, constituindo obrigação legal
periódica imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção, tendo seu início com a apresentação ao
órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias elencadas no art. 29 da Res. TSE 23.464/2015.
Estabelece ainda a citada resolução que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas partidárias
como não prestadas, poderá o órgão partidário requerer a regularização da situação de inadimplência, instruindo o
requerimento com todos os dados e documentos previstos no artigo 29 da Res. TSE 23.464/2015. É o caso dos
presentes autos.
Tal procedimento não tem o condão de alterar a decisão proferida quando da omissão no dever de prestar contas
à Justiça Eleitoral pois visa tão somente suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da
Res.
23.464/2015,
bem
como
no
art.
42
da
Res.
23.465/2015,
in
verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário,
enquanto
não
for
regularizada
a
situação
do
partido
político.
(Res.
23464/2015)
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação. (Res. 23.465/2015).
Importante salientar que à regularização das contas não prestadas aplica-se o rito previsto na Res. TSE
23.464/2015 para o processamento da prestação de contas naquilo que for compatível, considerado assim, além
da exigência das peças obrigatórias já mencionadas, a regularidade das receitas auferidas com abstenção de
recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou origem não identificada.
O Partido em análise, ao protocolar as peças obrigatórias, cumpriu com os requisitos formais exigidos para a
regularização das contas não prestadas, restando ainda, comprovado nos autos, que não houve recebimento de
recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada, bem como não houve uso indevido de
verba do Fundo Partidário (fls. 47-50).
Posto isto, julgo parcialmente PROCEDENTE a inicial para DETERMINAR:
1. A regularização da situação de inadimplência do diretório municipal do Partido Humanista da Solidariedade de
Cacoal de forma a suspender a sanção de bloqueio do repasse de eventuais verbas do Fundo Partidário; e
2. A regularização da suspensão da anotação partidária;
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se à Seção de Anotação de Partido do TRE/RO, certificando nos
autos. Anote-se no Sistema de Anotação de Contas Partidárias (SICO).
Cacoal, 06 de fevereiro de 2018
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral - 11ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIREITO ELEITORAL

REGULARIAZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE

CONSTAS EXERCÍCIO 2016
AUTOS: Nº 33-43.2017.6.22.0011
PROTOCOLO: 8.415/2017
PARTIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
INTERESSADOS: GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI – PRESIDENTE, MARIA DA PENHA DE SOUZA
MENEZES – TESOUREIRA, AIDEVALDO MARQUES DA SILVA – ADVOGADO – OAB/RO Nº 1467
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 apresentadas pelo diretório municipal
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, autuada na classe Petição, tendo em vista as contas
deste terem sido julgadas não prestas nos autos de Prestação de Contas n. 24-81.2017.6.22.001 (fl. 22) (art. 59,
Res. TSE n. 23.464/2015).
Apresentou balanço patrimonial e demais demonstrativos, relação de contas bancárias, relação de responsáveis e
demais documentos (fls. 04-21).
Intimado a apresentar os documentos faltantes relacionados à fl. 23-24, o partido apresentou a petição de fls. 3335.
Parecer preliminar da análise técnica apontando ausência dos livros Diário e Razão e depósitos cuja origem não
foi identificada (fls. 56-57).
Intimado a manifestar-se acerca do apontado no parecer preliminar, o peticionante trouxe os documentos de fls.
64-70.
Consta certidão cartorária dando conta de o partido não recebeu recursos provenientes do Fundo Partidário,
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada (fl. 71).
Ouvido o Ministério Público (fl. 72), este pugnou pela análise, por parte do Cartório, dos documentos juntados pelo
partido, que veio como parecer conclusivo (fls. 73-74).
Manifestação favorável à regularização da inadimplência para suspender as consequências advindas do
julgamento das contas como não prestadas, por parte do Ministério Público à fl. 76.
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas partidárias anual decorre de preceito constitucional (art. 17, III CF/88) e se encontra
estabelecida pela Lei n. 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/15, constituindo obrigação legal
periódica imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção, tendo seu início com a apresentação ao
órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias elencadas no art. 29 da Res. TSE 23.464/2015.
Estabelece ainda a citada resolução que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas partidárias
como não prestadas, poderá o órgão partidário requerer a regularização da situação de inadimplência, instruindo o
requerimento com todos os dados e documentos previstos no artigo 29 da Res. TSE 23.464/2015. É o caso dos
presentes autos.
Tal procedimento não tem o condão de alterar a decisão proferida quando da omissão no dever de prestar contas
à Justiça Eleitoral pois visa tão somente suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da
Res.
23.464/2015,
bem
como
no
art.
42
da
Res.
23.465/2015,
in
verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário,
enquanto
não
for
regularizada
a
situação
do
partido
político.
(Res.
23464/2015)
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação. (Res. 23.465/2015).
Importante salientar que à regularização das contas não prestadas aplica-se o rito previsto na Res. TSE
23464/2015 para o processamento da prestação de contas naquilo que for compatível, considerado assim, além
da exigência das peças obrigatórias já mencionadas, a regularidade das receitas auferidas com abstenção de
recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou origem não identificada.
O Partido em análise, ao trazer à baila todas peças obrigatórias, cumpriu com os requisitos formais exigidos para a
regularização dos efeitos do julgamento das contas como não prestadas. Ademais, restou comprovado nos autos
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pelos documentos acostados que não houve recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não declarada e não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Posto isto, julgo parcialmente PROCEDENTE a inicial para DETERMINAR:
1. A regularização da situação de inadimplência do diretório municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro de Cacoal de forma a suspender a sanção de bloqueio do repasse de eventuais verbas do Fundo
Partidário; e
2. A regularização da suspensão da anotação partidária;
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se à Seção de Anotação de Partido do TRE/RO, certificando nos
autos. Anote-se no Sistema de Anotação de Contas Partidárias (SICO).
Cacoal, 06 de fevereiro de 2018
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral - 11ªZE
Despachos

Prestação de Contas nº 1-04.2018.6.22.001
SADP: 254/2016
Interessados: Partido Republicano Progressista – PRP – Diretório de Cacoal
Mario Angelino Moreira – Presidente
Georgia Aristides Ferreira – Tesoureira
Advogada: Georgia Aristides Ferreira – OAB/RO 2112
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Intimem-se os responsáveis, Presidente e Tesoureiro, para que apresentem separadamente instrumento de
procuração do advogado ou dos advogados constituídos, em 5 (cinco) dias (art. 30, III, b, e art. 44, Res. TSE n.
23.464/2015);
2. Ato contínuo, intime-se o PRP para apresentação do Demonstrativo de Resultados do Exercício e Balanço
Patrimonial em mídia digital, no prazo de 3 (três) dias, para permitir o cumprimento do previsto no Art. 31, § 1º, da
Res. TSE n. 23.464/2015;
3. Deixo a análise quanto à suspensão, de imediato, do repasse de verbas do fundo partidário para adiante, após
o exame preliminar das peças (Art. 30, III, a, Res. TSE n. 23.464/2015);
4. Após, prossiga conforme rito do art. 31 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Intime-se.
Cacoal/RO, 6 de fevereiro de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
20ª Zona Eleitoral
Decisões Interlocutórias

Representação Eleitoral n. 78-48.2016.6.22.0022 - Classe 42
Representante: Coligação Abrace Porto Velho
Representado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Protocolo: 22.999/2016
Advogado: Celso de Faria Monteiro OAB/RO 7.312 e Edílson Alves de Hungria Júnior OAB/RO 5002
DECISÃO
Vistos, etc.
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FACEBOOK – SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., opôs embargos de declaração em face da r.sentença de
fls.148/150 que julgou procedente em parte a representação, para tornar definitiva a parte dispositiva da decisão
liminar de fls. 16/17.
A empresa embargante alega três contradições na r.sentença publicada em 13/11/2017, que seguem: 1) a perda
superveniente do objeto da presente representação com o encerramento das eleições; 2) a remoção integral da
página, pois abrange o conteúdo eleitoral e as demais postagens de natureza totalmente diversa remoção da
página e 3) Inexistência de anonimato no site Facebook – dados que possibilitariam a identificação fornecidos pelo
embargante.
Ao final, requer que sejam sanadas as contradições apontadas na sentença de fls. 148/150.
É o relatório. Decido
Sobre o primeiro ponto, transcrevo abaixo a fundamentação e o dispositivo da r. sentença embargada:
Com relação ao pedido de identificação do responsável pela página verifico que, a pretensão do representante
perdeu objeto com o transcurso do tempo, conforme demonstra certidão de fls.144, pois a página já está inativa
não sendo possível a identificação do responsável. Ademais, o período eleitoral já se exauriu.
Ante exposto, com fulcro no artigo 57-D da lei 9.504/1997, julgo procedente em parte a representação, para tornar
definitiva a parte dispositiva da decisão liminar de fls. 16/17, que determinou que a página do facebook
denominada "Sentinelas Avançadas de Rondônia" URL <https://www.facebook.com/PolitizandoRondonia/?fref=ts>
permaneça fora do ar.
Em que pese as considerações feitas pela embargante, não lhes assiste razão ao argumentar no sentido de que
haveria a perda superveniente do objeto da presente representação com o encerramento das eleições e por
consequência, a revogação da ordem liminar.
Com efeito, a r. sentença ora atacada, segundo se observa à fl. 150 confirmou a perda do objeto pois o período
eleitoral já se exauriu, assim como perdeu o objeto ainda por outro motivo, a identificação dos usuários e o poder
de polícia pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET - FACEBOOK. RECURSO NÃO
ADMITIDO. PERDA DO OBJETO ANTE O ENCERRAMENTO DA PROPAGANDA ELEITORAL. FUNDAMENTOS
EXPOSTOS NÃO INFIRMADOS PELAS RAZÕES RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA POR SEUSPRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TRE-SP - AGREG: 18311 SP, Relator: MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Publicação: DJESP - Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 23/11/2012)
Portanto, não há contradição sobre o ponto, visto que a decisão está em consonância com a jurisprudência dos
Tribunais Eleitorais e qualquer discordância à diretriz ali albergada há de ser canalizada na via recursal adequada.
Também não há contradição no tocante à análise da remoção integral da página – necessidade de restrição do
pedido de suspensão conteúdo especifico, não assiste razão ao ora embargante, pois a decisão embargada não
aplicou sanção cominatória contra a empresa embargante o que leva a conclusão de que não há direitos seus
violados, o que comprova a falta de interesse a ora embargante para recorrer contra a retira da página “Sentinelas
Avançadas de Rondônia”.
Ora, ao se insurgir contra a decisão que determinou a retirada da página integral, defende direito alheio, como se
fosse próprio, uma vez que quer a ordem de remoção seja restringida aos conteúdos elícitos, mantendo-se a
página de demais conteúdos de natureza diversa.
Por outro lado, é possível que se alcance a página integral do Facebook, quando a sua finalidade é promover
ataques a determinado personagem político e não for possível selecionar as imagens obtidas.
De modo que, não há que se falar em contradição quanto a decisão embargada que determinou a remoção
integral da página, pois a empresa embargante apenas tenta reverter a decisão que determinou a exclusão da
página integral sem, contudo, tratar da matéria especificamente e sem comprovar seu interesse recursal,
considerando que não sofreu qualquer prejuízo com a decisão embargada.
Com relação a terceira contradição apontada nos embargos, a empresa alega a inexistência de anonimato no site
Facebook, sob o argumento de que forneceu os dados que possibilitariam a identificação do responsável pela
divulgação da propaganda.
A regulamentação da propaganda eleitoral da Internet está disciplinada nos artigos57-A a 57-I, da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), de onde se verifica que se admite, dentre outras formas, a veiculação da propaganda por meio
de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados1; contudo, veda o anonimato e a
veiculação de propaganda eleitoral paga. Confira-se:
Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga.
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[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da
rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Da análise dos autos, verifico à fl. 09, que a comunidade intitulada “Sentinelas Avançadas de Rondônia”,
utilizando-se do site de relacionamento denominado facebook, realizou propaganda eleitoral de forma anônima,
haja vista que não há qualquer identificação quanto ao responsável pela divulgação da propaganda.
Observa-se que a identificação do responsável pela propaganda realizada na página da comunidade “Sentinelas
Avançadas de Rondônia”, somente foi possível após determinação desta Justiça para que a empresa Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda informasse os dados do gestor e do seu endereço IP.
Acerca da caracterização da propaganda eleitoral anônima na rede mundial de computadores, veja-se o seguinte
trecho do julgamento da Representação nº 1925-15 na qual se analisava caso semelhante:
REPRESENTAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. FALECIMENTO. REPRESENTADO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANÔNIMA PELA INTERNET. RECURSO PROVIDO.
[...]
2 - O fato de se poder identificar o autor de determinada postagem após quebra de sigilo das informações do
usuário virtual não retira o caráter anônimo de sua veiculação, aliás, apenas o confirma, dado que foram
necessárias diligências para alcançar tal desiderato. (grifo nosso)
(...).
(REPRESENTACAO nº 192515, Acórdão nº 86 de 16/09/2015, Relator(a) CRISTIANE CONDE CHMATALIK,
Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 01/10/2015, Página 3Como se vê do julgado acima transcrito, para configurar o anonimato é suficiente a impossibilidade de se
identificar, de pronto, por quem foi feita a propaganda.
No caso, não era possível de imediato identificar o autor da página, somente após a realização das diligências e
informações da empresa Facebook foi possível comprovar a identificação do responsável pela propaganda.
Assim, fica evidente que a garantia constitucional de livre manifestação do pensamento não pode ser arguida
como excludente da tipificação do delito eleitoral, em especial porque a hipótese dos autos revela o uso do
anonimato, que é vedado pela Constituição Federal.
Posto isto, conheço dos embargos eis que é tempestivo, contudo NEGO provimento, mantendo a sentença por
seus próprios fundamentos.
P. R. I. C. Decorrido o prazo, arquive-se.
Porto Velho (RO), 30 de janeiro de 2018.
Acir Teixeira Grécia
Juiz da 20° Zona Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Sentenças

SENTENÇA N.º 001/2018
Processo n.º 70-98.2017.6.22.0034 – Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
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 027

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

Página 14

Protocolo: 8.706/2017
Interessado: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Buritis/RO
Advogado: Valquíria Marques da Silva – OAB/RO 5297
A Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do Município de Buritis/RO, apresentou prestação de
contas anual referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de declaração de ausência de movimentação de
recursos financeiros e estimáveis em dinheiro, conforme lhe faculta o § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95.
Seguido o rito do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, não houve impugnação à prestação de contas do
citado partido.
Seguiram-se o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, ambos pela aprovação das contas
com ressalvas.
Na sequência, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
Relatei. DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual partidária referente ao exercício 2016.
A declaração objeto destes autos é intempestiva, posto que protocolizada fora do prazo exigido pelo art. 32 da Lei
n.º 9.096/95, e do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015. Contudo, tal circunstância, por si, não enseja a
desaprovação, ou mesmo o julgamento das contas como não prestadas, haja vista o art. 30, V, da Resolução TSE
n.º 23.464/2015 dispor que a extemporaneidade da prestação de contas será avaliada por ocasião do julgamento.
As informações juntadas aos autos informam que o partido não registrou movimentação bancária no exercício
financeiro em análise, tampouco recebeu recursos do fundo partidário ou de qualquer natureza.
Constatada a ausência de impugnação à declaração inicial do partido e de movimentação financeira nos extratos
bancários da agremiação, impõe-se conferir veracidade à declaração de fl. 03, e considerando ainda o parecer
técnico e a manifestação Ministerial, entendo inexistir óbice à aprovação das contas com ressalvas, em razão da
intempestividade.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 45, VIII, a, e 46, II, ambos da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo
aprovadas com ressalvas as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Buritis/RO, referentes ao exercício
2016.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquive-se.
Buritis/RO, 06 de fevereiro de 2018.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral em substituição
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