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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atas das Sessões Plenárias

Ata da Sessão Ordinária - 1/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretário, Marcelo Silva Marinho. Às
dezesseis horas e sete minutos foi aberta a sessão.

O Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia iniciou a sessão plenária cumprimentando a egrégia
Corte, advogados e servidores e declarou aberto o ano judiciário de 2020. Destacou que espera sucesso na
empreitada, ao afirmar a certeza de que aquilo transmitido no seu discurso de posse será possível realizar, qual
seja, um processo eleitoral justo, permeado pelo contraditório, mas que seja ágil. Ponderou que esta perspectiva
lhe parece absolutamente adequada para o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, porquanto ser este um
tribunal pequeno, que não possui muitos processos. Esclareceu que ele e o Desembargador Alexandre Miguel
vêm desde dezembro trabalhando com várias propostas com as quais irão se deparar nas próximas sessões e
reuniões que realizarem. Franqueou a palavra a todos com o intuito de deixar marcado esse início de ano eleitoral,
a começar pelo Procurador Regional Eleitoral.
O Senhor Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani cumprimentou a todos, desejou sucesso e
ressaltou a importância deste ano para a Justiça Eleitoral, que por ser ano de eleições exigirá uma dedicação
ainda maior do que já é usual, a fim de dar respostas tempestivas dentro do processo eleitoral, característica
marcante dessa Justiça especializada, a celeridade na prestação jurisdicional. Ressaltou que é sua expectativa
nesse ano de 2020, no que diz respeito às eleições municipais, além da atuação administrativa, que já é de
conhecimento de todos, na preparação das eleições, também deverá acompanhar com a tenção fatos como os
que surgiram nas eleições 2018, a exemplo das fake news, financiamento público de campanha, etc. Externou sua
preocupação sobre a existência de processos pendentes de julgamento relativos às Eleições de 2018. Lembrou a
necessidade de se resolver esse passivo antes que se inicie o período das eleições municipais. Por fim, reiterou o
sentimento de harmonia, como já é de costume nessa Justiça Eleitoral, a qual deverá cumprir o seu papel dentro
daquilo que é previsto na Constituição, especialmente quanto à celeridade na prestação jurisdicional.
O Senhor Desembargador Alexandre Miguel, Vice - Presidente e Corregedor Regional Eleitoral destacou que o
início de ano é momento para renovação de esperança, de ânimo e que está ciente da grande responsabilidade
que envolve a todos nesta Corte e ressaltou ter certeza de que o ano de 2020 será excelente para a judicatura
deste Tribunal Eleitoral, notadamente por ser ano de eleição, que se tem muito a fazer, Entende que existem
algumas pendências das eleições passadas, mas que isso é natural da atividade, porque é uma atividade contínua
e que precisa-se estar preparado para o pleito deste ano, pela grande responsabilidade de proporcionar aos
eleitores condições para que eles possam escolher da melhor maneira possível os seus representantes na
Câmara e no Executivo Municipal. Destacou ter certeza de que o clima de harmonia, e de muito trabalho e,
notadamente, de muita seriedade, que reinava nesta corte continuará a existir.
O Senhor Juiz Clênio Amorim Corrêa iniciou sua fala relembrando parte do discurso de posse do Senhor
Presidente nos seguintes termos: “para que a esperança exista cabe à Justiça Eleitoral garantir a lisura das
eleições, com o rigor da lei, a celeridade, a imparcialidade e a legitimidade, impor a punição, o afastamento e o
banimento do processo eleitoral democrático aos fraudadores da democracia”, e ressaltou que a Justiça Eleitoral
não é uma magistratura própria, que é uma justiça emprestada, que seus membros são oriundos da Justiça
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 2020, Número 030

Porto Velho/RO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Página 3

Estadual, Federal e representantes da OAB, mas que a divergência nas votações é consequência natural, ao se
aplicar a livre convicção motivada, sendo que cada juiz dessa corte tem autonomia e liberdade de decidir da forma
que considera mais adequada, conforme seu convencimento, entre os limites impostos pela lei. Lembrou que este
ano terá eleições municipais e destaca uma mudança, que nessas eleições aos partidos políticos será vedada a
realização de coligações proporcionais, contudo acredita na capacidade da Justiça Eleitoral para fiscalizar o
cumprimento da legislação, com a participação ativa do Ministério Público e da advocacia. Finalizou desejando
boas-vindas ao Presidente e Corregedor.
O Senhor Juiz Ilisir Bueno Rodrigues após cumprimentar os demais ressaltou a grande felicidade de trabalhar no
judiciário de Rondônia, porque a seu ver troca-se a direção e o Norte continua o mesmo; que tem com o Tribunal
de Justiça de Rondônia e, por empréstimo, também com o TRE, uma relação muito harmônica com os objetivos
do judiciário. “Lá o judiciário atende em todas as frentes praticamente e aqui tem-se o atendimento da Justiça
Eleitoral, que lida com uma das coisas mais caras da democracia, que são as eleições. E aqui sempre que se
troca de direção continua-se com o mesmo norte, celeridade, serenidade e o que esperam do judiciário é
exatamente isso”. Pontuou. Nesse sentido ressaltou o seu orgulho, tanto no TRE quanto na Justiça Estadual
comum, de ver essas mudanças ocorrerem com naturalidade e possibilitar melhoras a cada ano. Destacou que
tanto o Senhor Presidente quanto o Senhor Corregedor têm um histórico muito reconhecido de melhorias e
mudanças para o judiciário e se colocou à disposição para esse enfrentamento de melhorias que é o que espera e
que a população de Rondônia também espera do Judiciário; que as eleições se avizinham, que os partidos já
estão se mobilizando, mas que seguramente a Justiça Eleitoral já vem se mobilizando desde o ano passado,
porque essa é a rotina do Judiciário. Felicita os Desembargadores, Presidente e Corregedor, por estarem nessa
gestão e diz que espera deles o que todos reconhecem neles, capacidade de melhorar e mudar o que é o
Judiciário bom; que tanto no TRE quanto na Justiça Estadual comum há uma qualidade e uma procura de
melhoria sempre, e é isso que espera. Colocou-se à disposição, ressaltou que está à frente da Escola Judiciária
Eleitoral, que ainda não teve oportunidade de conversar com o Senhor Presidente a partir do exercício, mas desde
logo colocou a sua função à disposição de Sua Excelência, e se coloca à disposição, caso seja esse o
entendimento, de continuar à frente da Escola Judiciária. Relembrou as divergências apontadas pelo Juiz Clênio e
ressaltou que são muitas as divergências sim e que essas divergências são trabalhadas com muita harmonia, e
espera continuar com os colegas dessa mesma forma, diverge-se aqui juridicamente, mas que aqui se tem uma
boa relação, muito harmônica, vencidos e vencedores são vencidos e vencedores, no voto; que essa harmonia é
bastante interessante, que tem sido assim nas administrações anteriores e espera que continue assim nesta
gestão, e finaliza felicitando o Senhor Presidente.
O Senhor Juiz Álvaro Kalix Ferro ao cumprimentar a todos, pediu escusas pela ausência dele na Sessão de
posse. Em seguida registrou que é conhecedor daquilo os senhores desembargadores já representaram no
Tribunal de Justiça de Rondônia em termos de visão de futuro, por estarem além do seu tempo. Razão pela qual
tem certeza de que esta será uma gestão muito profícua. Lembrou que quando ingressou na magistratura teve um
professor denominado Cesar Rubens e logo em seguida, quando foi a Guajará-Mirim teve um outro professor, o
Des. Marcos Alaor. Isso se deu quando tinha apenas quatro meses de magistratura e que pôde contar com o
apoio de Sua Excelência. De sorte que que sempre que precisou se dirigir a ele, teve a maior receptividade. Ao
ensejo, desejou votos de boas-vindas aos desembargadores e ratifica a fala dos seus antecessores, no sentido de
que aqui se tem muitas divergências, mas sempre souberam compor de forma harmônica e tem a plena certeza
de que com a administração atual será da mesma forma, porquanto sempre cultuaram o bom relacionamento e
frisou que está pronto para continuar esse trabalho e julgar de forma célere e justa, tal qual a população de
Rondônia espera desta Corte.
O Senhor Juiz Marcelo Stival ao cumprimentar os presentes, pediu licença para ratificar o pronunciamento dos
pares que o antecederam e externou cumprimentos aos Desembargadores Marcos Alaor Diniz Grangeia e
Alexandre Miguel pelo pleno exercício, ao tempo em que se colocou à disposição da Presidência, da Corregedoria
e dos demais órgãos administrativos deste Tribunal. Colocou-se também à disposição dos colegas para que, em
termos administrativos e jurisdicionais, possam contar com seu empenho para que se tenha em 2020 um ano
pleno de trabalho. Na oportunidade, renovou o compromisso assumido na posse, qual fora, de se dedicar com a
mais plena seriedade, para que se tenha uma prestação jurisdicional justa, adequada, como ressaltado pelos
colegas que o antecederam.
O Senhor advogado representante da OAB, Juacy dos Santos Loura Junior, cumprimentou a todos, falou da
grande honra poder cumprimentar os Desembargadores pela sua posse, já que na oportunidade própria não o fez
por não estar presente. Ressaltou que a Justiça Eleitoral de Rondônia está na vanguarda. A partir da postura dos
seus servidores é uma justiça que está à frente do seu tempo, e tem a certeza absoluta que, com o passar do
tempo em que o nível de exigência tem aumentado, essa missão que foi confiada ao Desembargador Marcos
Alaor e ao Desembargador Alexandre Miguel e todos os Juízes que aqui estão, será desempenhada com
galhardia, que esta Justiça Eleitoral está muito bem representada; colocou o Instituto de Direito Eleitoral de
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Rondônia e a Academia de Direito Eleitoral à disposição para colaborar, naquilo que for necessário, porquanto o
objetivo é construir um processo eleitoral harmônico, tranquilo, discordante em algum aspecto, porém com
equilíbrio de paridade de armas. Finalizou desejando sucesso à Corte.
Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu as manifestações e anunciou o processo a ser julgado.
Prestação de Contas n. 0601739-11.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Resumo: Prestação de Contas de candidato ao cargo de deputado federal
Requerente: Marcelo Pederiva Barbosa
Advogada: Erika Camargo Gerhardt - OAB/SP n. 137008
Advogado: Luiz Felipe Da Silva Andrade - OAB/RO n. 6175
Advogado: Richard Campanari - OAB/RO n. 2889
Advogado: José Alberto Anísio –OAB/RO n. 6623
Decisão: Contas desaprovadas, nos termos do voto do relator, por maioria, vencido o Juiz Clênio Amorim Corrêa,
que apresentará declaração de voto.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e
quarenta minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 27 de janeiro de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503203 e o código CRC 9189F8BB.
Ata da Sessão Ordinária - 2/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretário, Marcelo Silva Marinho. Às
dezesseis horas e cinco minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Prestação de Contas n. 0601059-26.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Clênio Amorim Corrêa
Resumo: Prestação de Contas de candidato ao cargo de deputada federal
Requerente: Maria de Fátima Ferreira de Oliveira Rosilho
Advogado: Adércio Dias Sobrinho –OAB/RO n. 3476
Decisão: Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do voto do relator, por maioria, vencido o Desembargar
Alexandre Miguel que fará declaração de voto.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e
cinco minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 28 de janeiro de 2020.
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Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503207 e o código CRC 7B1701F3.
Ata da Sessão Ordinária - 3/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretário, Marcelo Silva Marinho. Às
dezesseis horas e quatro minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Prestação de Contas n. 0601374-54.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Clênio Amorim Corrêa
Resumo: Prestação de Contas de candidato ao cargo de deputado estadual
Requerente: Gerson Maia Gomes
Advogado: Genival Rodrigues Pessoa Júnior –OAB/RO n. 7185
Decisão: Contas desaprovadas, à unanimidade, nos termos do voto divergente. Ementará o acórdão o Juiz Ilisir
Bueno Rodrigues.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e
dois minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503210 e o código CRC F3C6E9FD.
Ata da Sessão Ordinária - 4/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretário, Marcelo Silva Marinho. Às
dezesseis horas e três minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Prestação de Contas n. 0601048-94.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Álvaro Kalix Ferro
Resumo: Prestação de Contas de candidato ao cargo de deputada federal
Requerente: Jordana Fonseca Ferreira
Advogado: Valéria Pinheiro de Souza –OAB/RO n. 9188
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto –OAB/RO n. 3766
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 2020, Número 030

Porto Velho/RO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Página 6

Decisão: Contas aprovadas com ressalvas, por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o Desembargador
Alexandre Miguel que apresentará declaração de voto.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e treze
minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 30 de janeiro de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503211 e o código CRC 3FEC39FB.
Ata da Sessão Ordinária - 5/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas. Secretário, Marcelo Silva Marinho.
Às dezesseis horas e três minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Prestação de Contas n. 0600159-09.2019.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Álvaro Kalix Ferro
Resumo: Prestação de Contas de exercício financeiro
Requerente: Partido Popular Socialista - PPS - Direção Regional
Advogado: Raimundo Nonato Martins de Castro –OAB/RO n. 9272
Decisão: Retirado de pauta, por indicação do relator.
Instrução n. 0600008-09.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Institui comissão, designa membros e fixa procedimentos sobre auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas para fins de verificação do funcionamento das urnas sob condições normais de uso, nas Eleições 2020
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Instrução n. 0600009-91.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos destinados ao custeio das
despesas com auxílio-alimentação, nas Eleições 2020.
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Instrução n. 0600010-76.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Autoriza os mesários a atuarem como escrutinadores em caso de falha na urna eletrônica nas seções
eleitorais de difícil acesso e dispõe sobre a estratégia para transmissão dos boletins de urna, nas Eleições 2020.
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
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Instrução n. 0600011-61.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Designa autoridade para presidir os atos relativos à geração de mídias, nas Eleições 2020.
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Instrução n. 0600012-46.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Dispõe sobre a composição das mesas receptoras de votos e justificativas, nas Eleições 2020.
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Instrução n. 0600013-31.2020.6.22.0000 –Classe 19
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Resumo: Dispõe sobre o plantão judiciário na Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais, nas Eleições 2020.
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Decisão: Resolução aprovada, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Encerrada a pauta, ao acolher proposição do Senhor Corregedor, Des. Alexandre Miguel, a Corte registrou o
falecimento do coronel Jorge Honorato, de 65 anos, ex-comandante da Polícia Militar e secretário estadual de
Segurança e grnade colaborador da Justiça Eleitoral, ao tempo em que manifestou condolências à família
enlutada.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e dezoito
minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 31 de janeiro de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503213 e o código CRC 8874E22E.
Ata da Sessão Ordinária - 6/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretário, Marcelo Silva Marinho. Às
dezesseis horas e quatro minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Prestação de Contas n. 0601412-66.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Resumo: Prestação de Contas de candidato ao cargo de deputada estadual
Requerente: Sebastiana Claudia Soares da Silva
Advogada: Rosa Maria das Chagas Jesus –OAB/RO n. 391-B
Advogado: Otavio Augusto Landim –OAB/RO n. 9548
Decisão: Contas desaprovadas nos termos do voto do relator, à unanimidade.
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. 0600263-98.2019.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Álvaro Kalix Ferro
Resumo: Prestação de Contas das Eleições 2018
Requerente: Partido Comunista do Brasil - Diretório Regional
Advogada: Thayanne Machado Pereira Pinheiro –OAB/DF n. 47061
Decisão: Contas aprovadas com ressalvas nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e
dois minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503214 e o código CRC 74214637.
Ata da Sessão Ordinária - 7/2020 - GABPRES
Presidência do Senhor Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador
Alexandre Miguel e os Senhores Juízes, Clênio Amorim Corrêa, Ilisir Bueno Rodrigues, Álvaro Kalix Ferro e
Marcelo Stival. Procurador Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani. Secretário, Marcelo Silva Marinho. Às
dezesseis horas e quatro minutos foi aberta a sessão.
JULGAMENTOS
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Prestação de Contas n. 0601367-62.2018.6.22.0000 –
Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Resumo: Prestação de Contas de Candidato ao cargo de deputado federal
Embargante: Lindomar Barbosa Alves
Advogado: Nelson Canedo Motta –OAB/RO n. 2721
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes –OAB/RO n. 5193
Advogada: Cristiane Silva Pavin –OAB/RO n. 8221
Decisão: Embargos providos parcialmente, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Prestação de Contas n. 0601284-46.2018.6.22.0000 – Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Clênio Amorim Corrêa
Resumo: Prestação de Contas de Candidato ao cargo de deputada federal
Requerente: Michely Da Silva Carvalho Araújo
Advogado: Mauro Pereira Magalhães –OAB/RO n. 6712
Decisão: Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Prestação de e Contas n. 0600990-91.2018.6.22.0000 –Classe 25
Origem: Porto Velho –RO
Relator: Juiz Marcelo Stival
Resumo: Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Deputado Federal
Requerente: Romerito Pereira da Silva
Advogada: Erlizângela Almeida Andrade Ramos –OAB/RO n. 3656
Advogada: Erick Allan da Silva Barroso –OAB/RO n. 4624
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 2020, Número 030

Porto Velho/RO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Página 9

Advogada: Genival Rodrigues Pessoa Junior –OAB/RO n. 7185
Decisão: Contas aprovadas nos termos do voto do relator, à unanimidade
Concluída a pauta, a Corte deliberou que a partir deste mês de fevereiro a Secretaria deverá publicar
mensalmente a estatística contemplando o quantitativo de processos distribuídos e de processos julgados, no
âmbito deste Regional.
Nada mais havendo a ser julgado, foi lida e aprovada esta ata e encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte e
dois minutos. E, para constar, eu, Marcelo Silva Marinho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal.
Porto Velho, 6 de fevereiro de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 11/02/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.Nº de Série do Certificado: 1287494066165673069 A autenticidade do
documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código
verificador 0503215 e o código CRC 3F8F2FA9.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria - 73/2020 - GABDG
A Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela
Portaria 66/2018, art. 1º, XXXII, e com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 8.666/93 e no art. 1º da
Resolução n. 56/2014/TRE-RO, e com o que consta do Processo 0000484-65.2020.6.22.8029 ; Resolve:
Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade “Cartão de pagamento do Governo Federal”, ao servidor Ivair
Simão de Souza, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, para o custeio de despesas com compras e serviços por
suprimento de fundos para um período de até 180 dias, no âmbito da 29ª Zona Eleitoral, nos valores e
classificações descritos a seguir:
1. Material de Consumo (33.90.30.96) - R$ 2.000,00;
2. Serviços de Pessoa Física (33.90.36.96) - R$ 500,00;
3. Serviços de Pessoa Jurídica (33.90.39.96) - R$ 1.500,00; e
4. Contribuição Previdenciária Patronal (33.91.47.18) - R$ 100,00.
O somatório das despesas realizadas na modalidade de saque não poderá ultrapassar o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total concedido.
O prazo máximo para aplicação deste suprimento de fundos éde 180 (cento e oitenta) dias, dentro deste exercício
financeiro, conforme previsto no art. 10, V, e no art. 21, ambos da Resolução n. 56/2014/TRE-RO.
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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A prestação de contas da utilização deste suprimento de fundos deverá ser apresentada em até 15 (quinze) dias
subsequentes ao término do período de aplicação constante do artigo anterior, consoante determina o §1º do art.
22 da Resolução n. 56/2014/TRE-RO, observando-se o disposto nos artigos 22 a 25 da mesma Resolução.
Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, fevereiro de 2020
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 11/02/2020, às 16:46,
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 0502827 e o código CRC
171185F6.
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 18/2/2020
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 18/2/2020 às 16h
(dezesseis horas), no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Avenida Presidente
Dutra, 1889, Bairro Baixa União, nesta Capital, dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou
constantes de pautas já publicadas:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601712-28.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Resumo: Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Deputado Federal
Requerente: WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO
Advogada: Thayanne Machado Pereira Pinheiro – OAB/DF n. 47.061
2. RECURSO CRIMINAL n. 0600223-19.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Juiz Federal MARCELO STIVAL
Resumo: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Recorrente: DEVONILDO DE JESUS SANTANA
Advogado: Weverton Jefferson Teixeira Heringer – OAB/RO n. 2514
Advogada: Maiele Rogo Mascaro Nobre – OAB/RO n. 5122
Advogado: Mário Lacerda Neto – OAB/RO n. 7448
Advogada: Natiane Carvalho de Bonfim – OAB/RO n. 6933
Advogado: Sérgio Fernando Cesar – OAB/RO n. 7449
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
3. RECURSO CRIMINAL n. 0601836-11.2018.6.22.0000
Origem: Vilhena – RO
Relator: Juiz ÁLVARO KALIX FERRO
Revisor: Juiz Federal MARCELO STIVAL
Resumo: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais
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: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido: VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
Advogado: Vanderlei Amauri Graebin – OAB/RO n. 689
Recorrido: MARIA CRISTINA REY
Advogado: Vanderlei Amauri Graebin – OAB/RO n. 689
4. RECURSO ELEITORAL n. 0600296-88.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz CLENIO AMORIM CORREA
Resumo: Impugnação - Nomeação de Membro da Mesa Receptora
Recorrente: LETICIA AVILA SANTOS DE ARAUJO
Advogado: Defensoria Pública da União
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
5. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601205-67.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ALVARO KALIX FERRO
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Federal
Requerente: DARIO SIEGFRIED LOESCHKE
Advogado: Erika Camargo Gerhardt – OAB/SP n. 137008 e OAB/RO n. 1911
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade – OAB/RO n. 6175
Advogado: Richard Campanari – OAB/RO n. 2889
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601251-56.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ALVARO KALIX FERRO
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Federal
Requerente: LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES
Advogado: Nelson Canedo Motta – OAB/RO n. 2721
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Advogado: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n. 8221
Porto Velho-RO, 12 de fevereiro de 2020.
(a) Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Presidente do TRE/RO.
Decisões judiciais

Processo 0601367-62.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 7/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.
0601367-62.2018.6.22.0000 –CLASSE 25 - PORTO VELHO –RO
Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues
Embargante: Lindomar Barbosa Alves
Advogado: Nelson Canedo Motta –OAB/RO n. 2721
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes –OAB/RO n. 5193
Advogada: Cristiane Silva Pavin –OAB/RO n. 8221
Embargos de declaração nos embargos de declaração. Erro material no Acórdão embargado. Correção.
Determinação. Art. 56, §1º, do Regimento Interno do Tribunal Embargos conhecidos e providos em parte.
I — Constatado erro material no Acórdão embargado, deve se proceder à correção e consequente republicação
nos termos do art. 56, §1º, do Regimento Interno do Tribunal.
II —Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.

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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ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer dos embargos e dar- lhes
parcial provimento, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 6 de fevereiro de 2020.
Assinado de forma digital por:
Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Relator
Processo 0601284-46.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N.9/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601284-46.2018.6.22.0000 - CLASSE 25 - PORTO VELHO –RO
Relator: Juiz Clênio Amorim Corrêa
Requerente: Michely da Silva Carvalho Araújo
Advogado: Mauro Pereira Magalhães –OAB/RO n. 6712
Eleições 2018. Prestação de contas. Candidato. Falhas. Apresentação. Justificava. Acolhimento. Impropriedade
remanescente. Ausência de gravidade. Aprovação com ressalvas.
I —Quando as impropriedades constatadas na prestação de contas o foram em sua maioria sanadas e as
remanescentes não se revelam graves o suficiente para desaprovar as contas, a aprovação destas com ressalvas
émedida que se impõe.
II —Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em aprovar as contas com ressalvas, nos
termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 6 de fevereiro de 2020.
Assinado de forma digital por:
Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral
Sentenças

Ação Penal nº 28-77.2019.6.22.0002, Classe 4
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Lauro Alencar Souza Neto
Advogada: Defensoria Pública da União
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Lauro Alencar Souza Neto, imputando-lhe a prática, em
tese, do delito tipificado no art. 289 do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida em 01/08/2019 (fl. 04). Os antecedentes criminais atualizados foram juntados às fls. 12/26
e 66/69.
Foi expedida carta precatória para a citação do réu, que se encontra preso em Dourados/MS (fl. 10). Citado, ele
nomeou a Defensoria Pública da União para defendê-lo (fl. 43).
A resposta à acusação foi apresentada às fls. 72/73, oportunidade em que se requereu a absolvição do acusado.
Em petição de fl. 75, a defesa arrolou novas testemunhas, o que não foi aceito diante da ocorrência da preclusão.
Expediu-se nova carta precatória para o interrogatório do réu. A audiência ocorreu no dia 05/12/2019 e foi
registrada em áudio e vídeo (fl. 113).
O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais e pugnou pela condenação do réu (fls. 117/120).
A defesa, em sede de alegações finais, requereu a absolvição do acusado e, em caso de condenação, pugnou
pela aplicação da pena de modo a beneficiá-lo (fls. 122/128).
É o relatório, no essencial. Fundamento e decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINARES
As partes não alegaram nenhuma questão preliminar. Passo direto à análise do mérito.
MÉRITO
– Materialidade e Autoria
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Lauro Alencar Souza Neto, atribuindo-lhe a prática do
crime capitulado no art. 289 do Código Eleitoral, ou seja, inscrever-se fraudulentamente como eleitor, fato ocorrido
no dia 07/02/2013. Eis o teor do dispositivo legal:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
Percebe-se que o delito de inscrição eleitoral fraudulenta é um crime formal, ou seja, a consumação ocorre com a
prática da conduta, não sendo necessária a produção de resultado material.
O tipo em questão também não exige nenhuma finalidade especial do agente, motivo pelo qual as razões que o
levaram à prática da conduta são indiferentes para a caracterização do delito.
RECURSO CRIMINAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. CRIME
FORMAL. CRIME QUE SE CONSUMA COM O SIMPLES REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL.
INTENÇÃO DE FRAUDAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
2. Da simples leitura do art. 289 do Código Eleitoral é possível concluir que o tipo penal não prevê qualquer
espécie de dolo específico para a configuração do crime de inscrição fraudulenta. A adequação típica conforma-se
com a mera inscrição eleitoral mediante fraude, não havendo necessidade de qualquer finalidade eleitoral na
conduta. (...) (TRE-GO, RECURSO CRIMINAL nº 24-89.2014.609.0127, Rel. JESUS CRISÓSTOMO DE
ALMEIDA, DJe de 14/08/2019) (grifei)

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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Como se vê, basta que o eleitor se utilize de fraude para realizar sua inscrição eleitoral que já estará consumado o
crime, sendo dispensável analisar a finalidade motivadora da conduta.
Quanto à materialidade, os documentos extraídos do Cadastro Nacional de Eleitores e juntados às fls. 03/08
(Apenso) não deixam dúvidas de que ocorreu a inscrição eleitoral fraudulenta.
É que todas as impressões digitais, a assinatura, a fotografia e os dados pessoais de Lauro Alencar Souza Neto e
Hetooro Rauno Alencar Lima Peixoto de Souza são idênticos.
Essa semelhança de dados foi detectada em batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e originou
a Coincidência Biométrica nº 1DBIORO1400004645 (fl. 03).
Portanto, inquestionável que o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para comprovar a materialidade
do crime de inscrição eleitoral fraudulenta.
No que se refere à autoria, o Laudo de Exame Papiloscópico de fls. 38/43 (Apenso) confrontou as impressões
digitais de Lauro Alencar Souza Neto e Hetooro Rauno Alencar Lima Peixoto de Souza, tendo concluído que eles
são a mesma pessoa.
No Termo de Declarações de fl. 64 (Apenso), Lauro Alencar Souza Neto confirmou, em sede policial, que "realizou
a inscrição eleitoral falsa utilizando o nome de de HETOORO", o que foi mantido por ele em juízo, quando
inquirido pelo MPE (DVD-R, fl. 113).
Verifico que consta nos autos prova pericial confirmando que as impressões digitais dos dois eleitores foram
produzidas pela mesma pessoa, bem como confissão do acusado quanto à realização da inscrição eleitoral falsa
em nome de Hetooro.
Diante disso, entendo que também a autoria do crime ficou comprovada nos autos, ressalvando-se que a
atenuante da confissão espontânea será analisada no momento oportuno.
A defesa requereu a absolvição do acusado por ausência de dolo (fls. 122/128). Pelo que consta dos autos,
percebo que esse argumento não merece prosperar.
É que o próprio acusado declarou que "realizou inscrição eleitoral falsa utilizando o nome de de HETOORO, (...)
embora já tivesse mudado de nome" (fl. 64, Apenso).
A confissão espontânea do acusado quanto à prática do crime que lhe foi imputado não permite o acolhimento da
alegação defensiva de ausência de dolo, pois quem se dirige à Justiça Eleitoral para requerer inscrição eleitoral
age com consciência e vontade.
Então, fica evidente que os elementos do dolo (consciência e vontade) estavam presentes no momento da
conduta realizada pelo acusado no dia 07/02/2013, ou seja, requerer inscrição eleitoral fraudulenta em nome de
Hetooro.
O acusado ainda afirmou "ter obtido a identidade falsa, RG nº 001050095 e demais documentos já mencionados
em nome de HETOORO RAUNO ALENCAR LIMA PEIXOTO DE SOUZA" (fl. 64, Apenso), sendo que esse
mesmo nº de RG consta na inscrição eleitoral de Hetooro (fl. 08, Apenso).
Portanto, é possível afirmar que o acusado providenciou documentos falsos, dirigiu-se à Justiça Eleitoral e, com
consciência e vontade, inscreveu-se fraudulentamente eleitor.
O fato de o acusado nunca ter utilizado o título eleitoral como Hetooro em nada altera a subsunção de sua
conduta ao tipo penal do art. 289 do Código Eleitoral, uma vez que se trata de crime formal.
Recurso. Crime eleitoral. Inscrição fraudulenta. Utilização do título. Irrelevante. Autoria e materialidade.
Comprovadas. I - Configurado o delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, torna-se irrelevante o fato de o
título eleitoral ter sido ou não utilizado. Propósito inequívoco e definido do denunciado de fraudar o alistamento,
ferindo a autenticidade do processo eleitoral. Autoria e materialidade comprovadas. II - O delito do art. 289 do
Código Eleitoral é crime formal, configura independentemente do resultado. Se o eleitor praticou o núcleo do tipo,
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não há que se falar em tentativa. III - Recurso criminal desprovido. (TRE-RO, RECURSO CRIMINAL n. 83684.2012.622.0016, Rel. JUACY DOS SANTOS LOURA JÚNIOR, DJe de 30/1/2014) (grifei)
Assim, entendo que o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para comprovar a existência do crime
(materialidade), bem como atribuir a conduta delitiva (autoria) ao acusado, motivo pelo qual ele deve sofrer as
penalidades previstas em lei.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO Lauro Alencar Souza Neto pela
prática do delito tipificado no art. 289 do Código Eleitoral.
Em obediência ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.
A culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta do agente, mostra-se grave, uma vez que o acusado,
valendo-se de seu antigo nome, obteve documentos falsos para realizar inscrição eleitoral mediante fraude.
Acusado sem antecedentes criminais, mesmo considerando sua extensa ficha criminal, isso porque as duas
condenações criminais transitadas em julgado que poderiam gerar maus antecedentes (fls. 12 e 15), referem-se a
fatos ocorridos no ano de 2016. Não há elementos nos autos para analisar a personalidade e a conduta social. Os
motivos são ínsitos ao delito, uma vez que a intenção do acusado foi obter uma segunda inscrição eleitoral
mediante fraude. As circunstâncias do crime foram normais, pois não consta nos autos nenhuma informação
quanto a possível suborno ou ameaça exercidos pelo acusado para conseguir praticar o crime em questão. As
consequências foram mínimas, considerando que a inscrição eleitoral fraudulenta não foi utilizada para votar (fl.
11, Apenso). Incabível a análise do comportamento da vítima, pois se trata de crime vago.
Assim, considerando a presença de uma única circunstância judicial desfavorável ao acusado (culpabilidade), fixo
a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 5,83 (cinco inteiros e oitenta e três
centésimos) dias-multa.
Na 2ª fase da dosimetria da pena, percebo que há concurso entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, alínea "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).
Essa situação deve ser resolvida à luz do art. 67 do Código Penal, atentando-se para o entendimento firmado pelo
STJ no julgamento do EREsp Nº 1.154.752/RS, DJe de 04/09/2012.
Dessa forma, considerando que o acusado registra apenas uma condenação criminal transitada em julgado apta a
gerar a reincidência (fl. 18), compenso essa agravante com a atenuante da confissão espontânea.
Deixo de aplicar a atenuante de baixa instrução, por entender que tal atenuante é específica para os crimes
ambientais e mesmo porque, na inscrição eleitoral do acusado, consta a informação de que ele possui grau de
instrução "SUPERIOR COMPLETO" (fl. 06, Apenso).
Também deixo de aplicar a atenuante da vulnerabilidade social, por entender que não se trata de circunstância
relevante para a prática do crime eleitoral imputado ao acusado.
Assim, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 5,83 (cinco inteiros
e oitenta e três centésimos) dias-multa.
Sem causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão e multa de 5,83 (cinco inteiros e oitenta e três centésimos) dias-multa, sendo considerado o valor do diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, CP).
Determino o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, §§ 2º e 3º, CP),
pois, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, o acusado apresenta circunstância judicial desfavorável.
Ainda em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, deixo de substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP), bem como deixo de aplicar a suspensão condicional da pena
(art. 77, II, CP).
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, oficiando-se como de costume.
Expeça-se o necessário para a execução da pena.
Adotem-se as providências necessárias para o cumprimento do disposto no inciso III, do art. 15, da Constituição
Federal.
Não adimplida a multa no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP), proceda-se
ao seu registro em livro próprio, já que os valores inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) não são passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União (art. 1º, I, Portaria Nº 75/2012 do Ministério da Fazenda).
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 11 de fevereiro de 2020.
Jorge Luiz dos Santos Leal
Juiz da 2ª Zona Eleitoral
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7ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600004-48.2020.6.22.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600004-48.2020.6.22.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
ARIQUEMES RO
RESPONSÁVEL: PARTIDO PROGRESSISTA - PP REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A Advogado do(a)
REQUERENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A
DECISÃO Vistos, considerando que o partido já apresentou contas do exercício de 2018, sendo julgada
DESAPROVADA, e o processo está em grau de recurso no TRE-RO PJE nº 0600281-22.2019.6.22.000. Indefiro o
pedido de regularização.
Processo 0600006-18.2020.6.22.0007
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 05/7ªZE/2020
A Excelentíssima Juíza da 7ª Zona Eleitoral, Comarca de Ariquemes-RO., Dra. CLAUDIA MARA DA SILVA
FALEIROS FERNANDES, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a quantos interessado possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente Edital que, em cumprimento
ao art.15 caput da Resolução TSE nº 23.571/2018, foi recebida, por este Juízo, em 04/02/2020, 36(trinta e seis)
assinaturas de apoiamento para o registro do Partido Aliança Pelo Brasil, na forma do art. 8º, §3º, da Lei nº
9.096/95. Os referidos formulários estão disponíveis no cartório da 7ª Zona Eleitoral para consulta e eventual
impugnação por qualquer interessado, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art.15, caput, da Resolução
TSE nº 23.571/2018.
O presente Edital vai afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia para conhecimento de todos. Dado e passado nesta cidade e comarca de Ariquemes,
Estado de Rondônia, aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Eu Reginaldo Oliveira Lourenço, Chefe de
Cartório substituto da 7ª Zona Eleitoral, digitei e de ordem assino.
9ª Zona Eleitoral
Editais

Processo 0600003-57.2020.6.22.0009
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIAAV. CASTELO BRANCO, N. 970 - Bairro BAIRRO DOS
PIONEIROS - CEP 76970-000 - Pimenta Bueno - RO - www.tre-ro.jus.br
009ª ZONA ELEITORAL DE PIMENTA BUENO RO
EDITAL Nº 07/2020
Processo nº 0600003-57.2020.6.22.0009
PETIÇÃO CÍVEL (241)
[Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas]
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE PIMENTA
BUENO/RO
Advogados do(a) REQUERENTE: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO5193, NELSON CANEDO MOTTA RO2721, CRISTIANE SILVA PAVIN - RO8221
RESPONSÁVEL: JORDANA FONSECA FERREIRA, ARMANDO SIVIERO JUNIOR
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Advogados do(a) RESPONSÁVEL: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO5193, CRISTIANE SILVA PAVIN RO8221, NELSON CANEDO MOTTA - RO2721
O Excelentíssimo Juiz da 09ª Zona Eleitoral, Wilson Soares Gama, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, está aberto o prazo de cinco dias
para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar o requerimento de regularização de
contas anuais julgadas não prestadas do PSD - Partido Social Democrático de Pimenta Bueno/RO, referente ao
exercício de 2017. No mesmo prazo os legitimados poderão, também, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura
de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos
Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório, subscrevo o presente edital, por ordem do MM. Juiz
Eleitoral, que será publicado no DJE TRE-RO para ciência dos interessados.
Pimenta Bueno/RO, 12 de fevereiro de 2020.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório da 009ª ZONA ELEITORAL/RO
Intimações

Processo 0600001-87.2020.6.22.0009
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. CASTELO BRANCO, N. 970 - Bairro BAIRRO DOS PIONEIROS - CEP 76970-000 - Pimenta Bueno - RO www.tre-ro.jus.br
009ª ZONA ELEITORAL DE PIMENTA BUENO RO
Processo nº 0600001-87.2020.6.22.0009
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogados do(a) REQUERENTE: LAERCIO FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS - RO2399, FRANCISCO
RAMON PEREIRA BARROS - RO8173, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - RO3766000-A
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de pedido realizado pelo Diretório Estadual do Partido Progressista - PP visando a suspensão da
inabilitação, por falta de prestação de contas, da Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista de
Pimenta Bueno.
O pedido fundamentou-se na decisão do STF proferida na ADI 6032, a qual decidiu pela impossibilidade de
aplicação automática da sanção de suspensão da anotação ou do registro de órgão partidário em sentença de
prestação de contas julgada não prestada, devendo ser instaurado procedimento autônomo para esta finalidade.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo indeferimento da inicial.
É o relatório. Decido.
Quanto a não prestação de contas anual do exercício de 2018 do PP de Pimenta Bueno, foi impetrado pelo
Ministério Público Eleitoral ação específica para a suspensão do registro ou anotação do partido, processo n. 6316.2019.6.22.0009, em consonância com a decisão proferida na ADI 6032. Contudo, esta foi julgada extinta sem
resolução de mérito, uma vez que apresentado requerimento de regularização de contas anual do exercício
financeiro de 2018, autos n. 62-31.2019.6.22.009, julgado procedente.
Já em relação a prestação de contas do exercício de 2017, esta transitou em julgado em 16/12/2019 (autos n. 1761.2018.6.22.0009), antes do ajuizamento da presente ação, já estando, portanto, amparada pela coisa julgada.
Deveria o partido interessado ter proposto a presente ação, pautando-se na decisão proferida na ADI 6032, antes
de operado o referido trânsito em julgado, ou sendo o caso proposto ação rescisória própria.
Deste modo, assiste razão o Ministério Público Eleitoral em seu parecer.
Assim, não é cabivel por violar a segurança jurídica, que a decisão do STF possa gerar automaticamente efeitos
em decisões transitadas em julgado, estando tal entendimento de acordo com o §15º do art. 525 do CPC e
jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, conforme RE 730.462:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS
SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RECISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO.
(...)
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão
das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485,V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento,
quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".
Quanto a prestação de contas anual do exercício de 2016, autos n. 21-35.2017.6.22.0009, esta foi julgada
aprovada com ressalvas, não havendo suspensão do registro ou anotação do partido referente a este exercício.
Ressalto que, o partido poderá regularizar eventuais contas julgadas não prestadas, com o consequente
restabelecimento da anotação/registro do órgão partidário, por meio de requerimento de regularização de contas,
mediante a apresentação de todos os documentos especificados no art. 59 da Resolução do TSE n. 23546/2017.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da inicial, de suspensão da inabilitação da Comissão Provisória do Partido
Progressista - PP de Pimenta Bueno por ausência de prestação de contas.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e procedimentos legais, arquivem-se.
Pimenta Bueno, 11 de fevereiro de 2020
WILSON SOARES GAMA
Juiz Eleitoral
20ª Zona Eleitoral
Notificações

Processo 0600020-94.2019.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600020-94.2019.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REPRESENTADO: GIACOMO CASARA RIVOREDO
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Ministério Público Eleitoral interpôs representação eleitoral em face de Giácomo Casaria Rivoredo, já
qualificado nos autos, para verificação da regularidade da doação realizada pelo representado. Argumenta que a
lei n. 9.504/97, artigo 23, §1°, inciso I, e a resolução 23.553/2017, limitam o montante desse tipo de liberalidade a
“dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição”
Ressaltou, que o representado realizou doação em bem ou serviço estimável em dinheiro, nas eleições gerais de
2020, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) sem a demonstração de enquadramento na exceção legal prevista
no §7º, do art. 23, da Lei n. 9.504/97 (doação estimável em dinheiro até 40 mil reais). Aduz, ainda, que o
representado não declarou no IR a doação inferior ao teto de isenção do IR (inferior a R$ 2.855,97), conforme
cruzamento efetuado pela Receita Federal. Portanto, o representado estaria acima do limite legal, na forma do art.
24-C,§ 3º da lei 9.504/97.
Ao final, pede a quebra do sigilo fiscal do representado para provar o ilícito eleitoral e para fins do arbitramento da
multa eleitoral prevista no §3º do art. 23 da Lei nº 9.504/97.
Para melhor instruir o processo, este juízo determinou a juntada do detalhamento da doação analisada nos
sistemas eleitorais, sendo juntados aos autos documentos de ID 297634 e 297635.
É o breve relato. Decido.
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Trata-se de representação eleitoral para averiguação de regularidades de doação realizada por pessoa física para
campanha eleitoral de 2018, ajuizada a partir do abatimento realizado pela receita federal.
A lei 9504/97, em seu artigo 23, estabelece:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais,
obedecido o disposto nesta Lei.
§1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§2o As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante
recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no §6o do art. 28
§2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
§3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor
de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
...
§7º O limite previsto no §1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de
bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
Desse modo, os documentos juntados, claramente demonstram que a doação em questão é estimada, consistente
na prestação de serviços do próprio doador ao candidato no auxílio a sua campanha eleitoral (Contrato de
prestação de serviço de ID 297635).
Portanto a doação analisada se amolda perfeitamente ao permissivo do §7º, do art. 23, da Lei n. 9.504/97 e §2, do
artigo 29 da Resolução 23.553/17, sendo inútil a quebra do sigilo do representado, bem como, a continuidade da
movimentação do poder judiciário.
Neste sentido, já se pronunciou o Egrégio Tribunal Regional de Rondônia, quando do julgamento do acórdão nº
865/2016 de 21/07/2016, in verbis :
RECURSO ELEITORAL N. 56-66.2015.6.22.0008 - CLASSE 30 –COLORADO DO OESTE-RONDONIA.
Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Recorrente: Reinaldo Francisco de Melo
Advogado: Vangivaldo Bispo Filho - OAB: 2732/RO
Advogado: Amedas Silveira Carvalho - OAB: 376-B/RO
Recorrido: Ministério Público Eleitoral, CNPJ 04.381.083/0001-67
Eleições 2014. Doação acima do limite. Pessoa física. Preliminar. Decadência. Não ocorrência. Doação estimável
em dinheiro. Cessão de veículo. Não comprovação da propriedade. Desnecessidade. Ônus do representante.
Prestação de serviços. Incidência do artigo 23, § 7º da Lei das Eleições. Recurso que se nega provimento.
I - A decadência é a extinção de um direito por não ter sido exercido no prazo legal.
II - Não há que se falar em decadência quando o ajuizamento da ação se deu dentro do prazo estabelecido pela
súmula 21 do TSE.
III - A doação estimável está limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante disciplina o
art. 23, § 7º, da Lei das Eleições.
IV - O fato da propriedade do bem não haver sido comprovada pelo doador não pode lhe acarretar nenhuma
consequência jurídica, tendo em vista que cabe ao representante o ônus da prova de que o recorrido realizou
doações em desconformidade com a legislação eleitoral, não sendo possível, por absoluta ausência de previsão
legal, a inversão, na hipótese dos autos, do ônus da prova.
V - A doação de serviços estimáveis em dinheiro, relativos à doação da prestação de serviços, realizadas por
pessoas físicas está incluída na ressalva prevista no art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504 /97. Precedentes do TRE/RO.
V- Recurso conhecido e provido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos unanimidade, em rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, dar provimento
Porto Velho, 21 de julho de 2016.
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA – Presidente
Desembargador WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR – Relator
LEONARDO SAMPAIO DE ALMEIDA – Procurador Regional Eleitoral
Ante o exposto, como a doação não ultrapassa os limites estabelecidos na legislação, de plano, julgo
improcedente a representação.
P.R.I.C. Decorrido o prazo, arquive-se
Porto Velho (RO), 09 de fevereiro de 2020
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Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza Eleitoral da 20° Zona eleitoral
21ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600021-76.2019.6.22.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600021-76.2019.6.22.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REQUERENTE: ADEMARCIA NASCIMENTO DA SILVA
INTERESSADO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
SENTENÇA
Vistos e etc,
Trata-se de requerimento apresentado por ADEMÁRCIA NASCIMENTO DA SILVA, brasileira, solteira, filha de
Adhemar Sarmento da silva e de Maria José do Nascimento Costa Silva, nascida em 28/04/1989, na cidade de
Porto Velho/RO, objetivando a expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado.
Alega, sucintamente, que não pode cumprir suas obrigações eleitorais em razão de sua invalidez permantente,
melhor descrita no laudo médico anexado à petição id 185535.
Juntou ao requerimento laudos e documentos mencionados no Id 185535, bem como cópias da carteira de
identidade e comprovante de residência.
Após vistas ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação juntada aos autos (Id 311042), opinando
favoravelmente ao pleito da requerente.
É o relatório. Decido.
Objetiva a requerente a expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
O Tribunal Superior Eleitoral-TSE, por meio da Resolução 21.920/2004, regulamentou o alistamento eleitoral e o
voto dos cidadãos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente
oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais.
Dispõe o art. 1º e parágrafo único da referida regulamentação:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do
voto.
Com efeito, considerando o laudo médico, os relatórios médicos e a documentação juntada no Id 185535 dos
autos, percebe-se, claramente, que a situação vivenciada pela requerente a impossibilita de exercer suas
obrigações eleitorais, fazendo jus à expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público Eleitoral (Id 311042), cuja parte final tomo a liberdade de
citar: “Ex positis, estando demonstrada a impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais, relativa ao
exercício do voto, o Ministério Público Eleitoral, com fulcro nos artigos 1° e 2°, da resolução TSE n° 21.920/2004,
lança parecer favorável ao pleito da requerente. Porto Velho/RO, 29 de janeiro de 2020. GLAUCO MALDONADO
MARTINS Promotor Eleitoral".
Assim, ante o exposto acima, com fundamento no parágrafo único, do art. 1º, da Resolução 21.920/2004,
AUTORIZO o cartório da 21ª Zona Eleitoral a expedir em nome do interessada ADEMÁRCIA NASCIMENTO DA
SILVA, brasileira, solteira, filha de Adhemar Sarmento da silva e de Maria José do Nascimento Costa Silva,
nascida em 28/04/1989, na cidade de Porto Velho/RO , certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade
indeterminado.
Expeça-se o necessário. Publique-se e proceda-se aos registros e anotações pertinentes no cadastro nacional de
eleitores.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se a requerente e após arquive-se para fins de controle.
SIRVA CÓPIA DESSA DECISÃO COMO A PRÓPRIA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE
INDETERMINADO.
Porto Velho, 06 de fevereiro de 2020.
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Áureo Virgílio Queiroz.
Juiz da 21ª Zona Eleitoral/RO
Processo 0600020-91.2019.6.22.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600020-91.2019.6.22.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
INTERESSADO: ELIZANGELA BISPO DA SILVA
INTERESSADO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
SENTENÇA
Vistos e etc,
Trata-se de requerimento apresentado por ELIZANGELA BISPO DA SILVA, brasileira, solteira, filha de Otacilio
Bispo da Silva e de Rosangêla Maria Ferreira da Silva, nascida em 05/05/1986, na cidade de Porto
Velho/RO, objetivando a expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado.
Alega, sucintamente, que não pode cumprir suas obrigações eleitorais em razão de sua invalidez permanente,
decorrente de deficiência mental, melhor descrita no laudo/relatórdio médico anexado à petição id 175218.
Juntou ao requerimento laudos e documentos mencionados no Id 175218, bem como cópias da carteira de
identidade e comprovante de residência.
Após vistas ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação juntada aos autos (Id 311559), opinando
favoravelmente ao pleito da requerente.
É o relatório. Decido.
Objetiva a requerente a expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
O Tribunal Superior Eleitoral-TSE, por meio da Resolução 21.920/2004, regulamentou o alistamento eleitoral e o
voto dos cidadãos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente
oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais.
Dispõe o art. 1º e parágrafo único da referida regulamentação:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou
demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do
voto.
Com efeito, considerando o laudo/relatório médico e a documentação juntada no Id 175218 dos autos, percebese, claramente, que a situação vivenciada pela requerente a impossibilita de exercer suas obrigações eleitorais,
fazendo jus à expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo indeterminado.
No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público Eleitoral (Id 311559), cuja parte final tomo a liberdade de
citar: “Ex positis, estando demonstrada a impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais, relativa ao
exercício do voto, o Ministério Público Eleitoral, com fulcro nos artigos 1° e 2°, da resolução TSE n° 21.920/2004,
lança parecer favorável ao pleito da requerente. Porto Velho/RO, 29 de janeiro de 2020. GLAUCO MALDONADO
MARTINS Promotor Eleitoral".
Assim, ante o exposto acima, com fundamento no parágrafo único, do art. 1º, da Resolução 21.920/2004,
AUTORIZO o cartório da 21ª Zona Eleitoral a expedir em nome do interessada ELIZANGELA BISPO DA SILVA,
brasileira, solteira, filha de Otacilio Bispo da Silva e de Rosangêla Maria Ferreira da Silva, nascida em 05/05/1986,
na cidade de Porto Velho/RO, RG 1007327 SSP/RO, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade
indeterminado.
Expeça-se o necessário. Publique-se e proceda-se aos registros e anotações pertinentes no cadastro nacional de
eleitores.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se a requerente e após arquive-se para fins de controle.
SIRVA CÓPIA DESSA DECISÃO COMO A PRÓPRIA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE
INDETERMINADO.
Porto Velho, 06 de fevereiro de 2020.
Áureo Virgílio Queiroz.
Juiz da 21ª Zona Eleitoral/RO
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Processo 0600022-61.2019.6.22.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 21ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO - FÓRUM ELEITORAL DE PORTO
VELHO - Rua Jacy Paraná, S/n, Bairro Baixa da União, ao lado do TRE/RO - Porto Velho/RO
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600022-61.2019.6.22.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO
RO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RÉU: NEILTON BENTO SANTOS, BRASILEIRO, CONVIVENTE, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº
275801 SSP RO, INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. 408.980.162-15, NASCIDO EM 05/12/1970, NATURAL DE
MONÇÃO/MA, FILHO DE FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS E MARIA BENTO DOS SANTOS, RESIDENTE E
DOMICILIADO NA RUA MARECHAL RONDON, Nº 169, BAIRRO SATÉLITE, CANDEIAS DO JAMARI/RO.
Decisão.
Trata-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de NEILTON BENTO SANTOS,
já qualificado nos autos.
Em obediência à disposição constante no artigo 396, do Código de Processo Penal, exerço o juízo de
admissibilidade da denúncia.
Atentando aos requisitos materiais elencados pelo art. 41, do Código de Processo Penal, verifica-se que a peça
acusatória expõe, satisfatoriamente, o fato criminoso, constando a qualificação devida da acusada, a classificação
do crime perpetrado e o rol de testemunhas a ser ouvido.
No que tange à análise dos pressupostos formais (v. ar. 395, do Código de Processo Penal), verifica-se que há
condições para o exercício da ação penal e justa causa para sua propositura, não se verificando, ao menos em
apreciação sumária, a inépcia da inicial, que, encontra-se fundamentada em elementos informativos que amparam
a materialidade e autoria delitiva por parte do denunciado, levando a um juízo de probabilidade dos fatos narrados.
Assim, RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de NEILTON BENTO SANTOS, atribuindo a ele a prática do
crime previsto nos art. 350 do Código Eleitoral, qual seja, " Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para
fins eleitorais: Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular".
Requisitem-se os antecedentes criminais do denunciado junto ao Cartório Distribuidor desta Comarca, ao INI/DF e
ICC/RO, conforme requerido pelo autor.
CITE-SE o réu NEILTON BENTO SANTOS para que ofereça resposta a acusação no prazo 10 (dez) dias nos
termos do art. 396 do Código de Processo Penal, servindo cópia dessa decisão como mandado de citação nº
/2020, ocasião em que poderão ser argüidas preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerer
sua intimação.
O Oficial de Justiça deverá certificar se o denunciado têm advogado, bem como o nome e o número de inscrição
na OAB, ou, caso não possua, informar se tem condições financeiras para constituir advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral para conhecimento.
Caso o réu não constitua advogado, intime-se a Defensoria Pública da União.
Determino ao cartório a baixa no protocolo que fora registrado inicialmente o Inquérito Policial (nº 600/2018 no
SADP), evitando assim pendências no sistema.
Após, retornem-me conclusos.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.
Porto Velho/RO, 03 de fevereiro de 2020.
ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ
Juiz Eleitoral
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34ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600002-94.2020.6.22.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-94.2020.6.22.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
RESPONSÁVEL: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERIDO: PARTIDO AVANTE DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o Partido Avante de Campo Novo de Rondônia,
na qual pleiteia a suspensão do registro ou da anotação do partido, porque este teve suas contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado em 12/12/2019, no
Processo 81-59.2019.6.22.0034, tramitado perante este juízo.
A presente ação tem por fundamento a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 6032-DF,
cujo dispositivo, em síntese, veda a aplicação da sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal de forma automática, como consequência de decisão que julga as contas como
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em
julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei nº
9.096/1995 (ID 305666).
A ação foi instruída com cópia do processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro 2018 do
partido representado (ID 305673).
É o relatório. Decido.
De fato, o Partido Avante de Campo Novo de Rondônia teve suas contas referentes ao exercício financeiro 2018
julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado.
Nesse caso, uma das penalidades previstas no art. 42 da Resolução TSE nº 23.546/2017, ato normativo até então
em vigor, é a de suspensão do registro ou anotação do partido enquanto não regularizadas as contas, aplicada na
própria sentença de prestação de contas. Contudo, em recente decisão, o STF entendeu pela necessidade de
instauração de procedimento autônomo, assegurados o contraditório e a ampla defesa ao partido interessado.
Tal procedimento não estava previsto em lei, de forma que, em 1º/01/2020, entrou em vigor a Resolução TSE nº
23.604/2019, cujos artigos 47 e 73 dispõem o quanto segue:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário:
I –a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; e
II –a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em julgado, precedida
de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
Art. 73. O procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de não prestação de contas,
nos termos do art. 47, II, desta resolução, será disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral em até 180 (cento e
oitenta) dias, vedada, até a edição dessa norma, a instauração de processo com o mesmo fim pelos tribunais
regionais eleitorais e pelos juízes eleitorais.
Tendo em vista o comando do art. 73 da nova resolução, vedando de forma expressa a instauração de processo
que vise a suspensão da anotação de órgão partidário até que o Tribunal Superior Eleitoral regulamente o
procedimento mencionado no art. 47, II, da mesma resolução, outra alternativa não há para este feito que não a
sua extinção sem resolução do mérito.
Pelo exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo
Civil.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e procedimentos legais, arquivem-se.
Buritis-RO, 6 de fevereiro de 2020.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
35ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600002-91.2020.6.22.0035
JUSTIÇA ELEITORAL 035ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RO
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600002-91.2020.6.22.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL
DO GUAPORÉ RO
AUTOR: #-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RÉU: LUIS ALBERTO DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU: ADMIR TEIXEIRA - RO2282
DECISÃO
O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou esta ação, em face do acusado, no Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO, com fulcro no art. 304 do Código Penal - uso de documento
falso (368932) .
Posteriormente, após o devido andamento e instrução do feito, o Parquet entendeu pela recapitulação do crime,
com base nos artigos 348 a 352 do Código Eleitoral, bem como requereu o declínio da competência para a Justiça
Eleitoral (369381).
Não obstante, o Juízo Estadual declinou da competência em favor da Justiça Federal, remetendo os autos à
Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO (369383).
Por sua vez, recebendo os autos, o Juízo Federal entendeu que o delito em tela configura crime eleitoral e, por
conseguinte, remeteu o processo ao Juízo da 35ª Zona Eleitoral em São Miguel do Guaporé/RO.
Vieram-me conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
Conforme se pode aferir, a suposta prática delituosa que dá origem à acusação pelo Ministério Público teria
ocorrido nas dependências do Cartório da 35ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Guaporé/RO, órgão pentencente
à Justiça Eleitoral, mais precisamente no momento de alistamento do eleitor Antônio José Fidêncio.
Sendo esse o caso, por se tratar de ato contra uma atividade-fim da Justiça Eleitoral, qual seja, o cadastro de
eleitores, há no âmbito da legislação eleitoral tipo penal específico no qual se enquadra a referida conduta,
consoante a previsão do art. 289 e seguintes do Código Eleitoral, de modo a inseri-la no rol dos crimes eleitorais:
"Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
(...)
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins
eleitorais:
Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
§1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.
§2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal inclusive
Fundação do Estado.
Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins
eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
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Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do
cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.
Art. 351. Equipara-se a documento (348,349 e 350) para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o
disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato
juridicamente relevante.
Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins
eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa se o documento é público, e reclusão até três
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração."
Desse modo, resta clara a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito, em conformidade com
o art. 35 da Lei 4.737/65 - Código Eleitoral:
"Art. 35. Compete aos juizes:
(...)
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência
originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;"
Por outro lado, tendo em vista que, antes de ser remetido à Justiça Eleitoral, o processo foi devidamente instruído,
pendente apenas de alegações finais e sentença, convém privilegiar os princípios da celeridade processual e
aproveitamento dos atos processuais, na esteira da jurisprudência, que entende possível o aproveitamento dos
atos processuais já praticados, cabendo ao juízo competente anulá-los ou não.
É o que se infere do Informativo 755 do Supremo Tribunal Federal:
“A 1ª Turma, por maioria, deferiu, em parte, ordem de “habeas corpus” para declarar insubsistentes os atos
decisórios proferidos pela justiça militar, e determinar a remessa do processo-crime à justiça federal. No caso, o
paciente, civil, fora denunciado pela suposta prática do crime de uso de documento falso (CPM, art. 315), por ter
apresentado “notas frias” para a regularização de embarcações perante a Marinha do Brasil. Prevaleceu o voto do
Ministro Roberto Barroso. Consignou que as atividades do paciente não o qualificariam ou o inseririam em função
eminentemente militar, pois as notas fiscais falsificadas utilizadas para o registro de embarcações teriam atingido
bens e serviços de cunho administrativo, não militar. Nada obstante, ressaltou que haveria interesse da União, a
atrair a competência da justiça federal (CF, art. 109, IV). Reputou que, ao reconhecer a incompetência da justiça
militar, caberia ao STF somente anular a decisão condenatória. Asseverou que se deveria deixar ao juízo que o
Supremo estaria a considerar competente a decisão de anular, ou não, os demais atos do processo, pois, do
contrário, haveria um salto jurisdicional. Nesse sentido, destacou caber ao juiz federal decidir acerca da
subsistência, ou não, dos atos já praticados. O Ministro Luiz Fux acrescentou que, atualmente, a divisão de
competência em absoluta ou relativa deveria ter como única consequência remeter os autos ao juízo competente,
pois a jurisdição seria una. Registrou tratar-se de tendência decorrente da “translatio iudicii”. Explicou que o juízo
competente, ao receber o processo, absorveria a causa e a julgaria e, se entendesse necessário, poderia renovar
os atos processuais. Vencidos, em parte, os Ministros Rosa Weber (relatora) e Dias Toffoli, que deferiam o “writ”
para decretar a nulidade do processo desde a denúncia, e o Ministro Marco Aurélio, que indeferia a ordem por
entender pela competência da justiça militar.
HC 121189/PR, rel. Orig. Min. Rosa Weber, red. P/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 19.8.2014. (HC-121189)”
À vista do exposto, com fulcro no art. 35 da Lei 4.737/65 - Código Eleitoral, FIRMO A COMPETÊNCIA deste
Juízo para processar e julgar o feito, bem como, em cotejo aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos
processuais, convalido os atos praticados anteriormente, inclusive as provas produzidas.
Considerando-se que após a audiência de instrução não foi requerida pelas partes a produção de outras provas,
DÊ-SE VISTA dos autos, primeiro ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, à defesa, em
igual prazo, para apresentação das alegações finais, em observância ao art. 360 da Lei 4.737/65 - Código
Eleitoral.
Decorridos os prazos acima, façam-se conclusos os autos para sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Miguel do Guaporé/RO, 10 de fevereiro de 2020.
Rejane de Souza Gonçalves Fraccaro
Juíza Eleitoral
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