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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 16/3/2018
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 16/3/2018 às 10h (dez
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. RECURSO ELEITORAL Nº 431-24.2016.6.22.0011 - Classe 30
Origem: CACOAL-RO
Relator: JUIZ ARMANDO REIGOTA FERREIRA FILHO
Resumo: RECURSO ELEITORAL - Cargo - Vereador - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido: ROGÉRIO SOARES CHAGAS
Advogado: SIDNEI SOTELE - OAB: 4192/RO
Advogado: NELSON RANGEL SOARES - OAB: 6762/RO
Advogada: MARLI QUARTEZANI SALVADOR - OAB: 5821/RO
Recorrido: URIETE PRADO DOROFÊ
Advogada: RENATA MILER DE PAULA - OAB: 6210/RO
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-52.2017.6.22.0000 - Classe 25
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: JUIZ ARMANDO REIGOTA FERREIRA FILHO
Resumo: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de
Direção Estadual - 2016
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Advogado: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA - OAB: 3802/RO
Interessado: EDGAR NILO TONIAL, Presidente
Interessado: JUSSIE DA SILVA NOGUEIRA, Tesoureiro
Porto Velho, 12 de março de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
11ª Zona Eleitoral
Sentenças

Autos:5-41.2018.6.22.0011
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de duplicidade envolvendo os eleitores ISAQUEL ALMEIDA DA SILVA e ISAQUEU
ALMEIDA DA SILVA
Compulsando os autos não se vislumbra a ocorrência de fraude ou má-fé do eleitor, tratando-se, a priori, de mero
erro material e de uma mesma pessoa.
As inscrições eleitorais envolvidas são: 008679522356 e 013813842364, aquela da circunscrição eleitoral de São
Francisco do Guaporé e mais antiga, inclusive com histórico eleitoral e a última, pertencente à circunscrição desta
Zona Eleitoral de Cacoal.
É o breve relato. Decido.
Os ditames da Resolução TSE 21538/2003, em seu art. 40, I balizam no sentido de se preservar a inscrição mais
antiga, e parece dar ao caso a solução mais acertada, haja vista este juízo não poder cancelar inscrições eleitorais
de outras zonas. Ao se cancelar a inscrição mais recente (013813842364), pertencente à esta zona eleitoral, a
pendência no sistema ELO encerrar-se-á e o eleitor poderá transferir, se assim desejar, o seu domicílio eleitoral,
preservando seu histórico.
Ante o exposto, proceda-se ao cancelamento da inscrição eleitoral pertencente à esta zona eleitoral, qual seja a
de Nº 013813842364, pertencente ao eleitor ISAQUEU ALMEIDA DA SILVA.
Notifique-se o eleitor para ciência e regularização da inscrição 008679522356, após regular processamento via
sistema ELO.
Após, arquive-se.
Cacoal/RO, 09 de março de 2018.
MÁRIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral – 11ªZE
Portarias

Portaria Nº 187 / 2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da Décima Primeira Zona Eleitoral, Mário José Milani e Silva, no uso de
suas atribuições, em especial a prevista no art. 35, IV do Código Eleitoral,
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta PRE/CRE/TRE-RO n. 001/2018 que estabeleceu, em seu artigo 1º, que o
expediente das zonas eleitorais do estado de Rondônia será das 8 às 18 horas nos dias 3, 4, 7, 8 e 9 de maio,
dias que antecedem o fechamento de cadastro eleitoral;
CONSIDERANDO que a 11ª zona eleitoral atende o município de Cacoal que possui significativo eleitorado de
zona rural, possui eleitorado indígena, bem como atende o município de Ministro Andreazza, e, ainda dois
distritos, distantes 44[1] km e 20 km da sede do fórum eleitoral, respectivamente;
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CONSIDERANDO que o atendimento biométrico é mais complexo e demanda um tempo maior por eleitor;
CONSIDERANDO o número limitado de equipamentos e servidores para o atendimento ao eleitor;
CONSIDERANDO que a 11ª zona eleitoral atende região com cerca de 100 mil habitantes, sendo costume a
grande concentração de pessoas na sede do fórum no período de fechamento do cadastro eleitoral.
RESOLVE:
Art. 1º. Ampliar o expediente estabelecido na Portaria Conjunta n. 001/2018 TRE/RO, estabelecendo horário de
atendimento ao público das 07:00 horas às 18:00 horas no Fórum Eleitoral de Cacoal, ininterruptamente, para os
dias 3, 4, 7, 8 e 9 de maio, com escala de revezamento entre os servidores.
Art. 2º. A distribuição de senhas dar-se-á das 07:00 às 16:00 horas, para atendimento a serem feitos no mesmo
dia, de forma a organizar o fluxo de pessoas, garantindo-se o regular andamento dos trabalhos.
Art. 4º. Senhas perdidas não serão reativadas, devendo o eleitor retirar nova senha diretamente no guichê de
triagem.
Art. 5º. Eleitores com retorno de atendimento, após quitação de multa, devem dirigir-se diretamente ao guichê de
triagem para retirada de senha de atendimento.
Art. 6º. Fica autorizada a emissão de senhas para terceiros desde que seja apresentado, no guichê de triagem,
documentos hábeis a identificar os interessados.
Art. 7º. Não haverá transporte especial para eleitores pela Justiça Eleitoral.
Art. 8º. Nos termos da Portaria n. 002/2018, os eleitores deverão apresentar, para atendimento, documento oficial
de identificação e comprovante de residência.
Art. 9º. Nos termos de lei, terão prioridade no atendimento os idosos acima de 60 anos, gestantes, lactantes,
deficientes e pessoas acompanhadas de crianças de colo até 24 meses.
§1º. Nos termos da Lei 13.466/2017, eleitores com mais de 80 anos terão prioridade especial.
§ 2º. Para os fins deste artigo, senha especial será emitida a apenas um acompanhante.
§ 3º. A condição de prioridade, quando não evidente, deverá ser comprovada no guichê de triagem.
Art. 10. No atendimento do eleitor indígena, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena - RANI não será
aceito como documento de identificação, tendo em vista possuir natureza administrativa (Lei 6.001/73).
Parágrafo único. Para alistar-se eleitor, o indígena com 18 anos completos ou a completar neste ano, deve se
apresentar previamente à Junta Militar, para comprovar o cumprimento com esta obrigação (PA n. 191930.2014.6.00.0000 TSE).
Art. 11. Nos termos da Portaria 003/2017 (art. 1º e 4º), o eleitor deverá ser inscrito para votação em local vinculado
ao bairro constante no comprovante de endereço apresentado.
Art. 12. Os atendimentos que, no dia 09/05, não puderem ser concluídos por ausência de expediente bancário
para pagamento de multas e/ou de expediente de atendimento da junta militar serão colocados em diligência,
aguardando-se até o dia posterior, 10/05, a apresentação dos documentos faltantes por parte do interessado.
Parágrafo único. O não comparecimento do interessado para regularização da pendência no prazo estabelecido
no caput ensejará a exclusão do atendimento.
Art. 13. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação no átrio do Fórum Eleitoral de Cacoal.
Publique-se no DJE. Divulgue-se e cumpra-se.
Cacoal/RO, 09 de março de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz Eleitoral da 11ªZE/RO

34ª Zona Eleitoral
Sentenças

SENTENÇA N.º 002/2018-34ª ZE
Processo n.º 40-63.2017.6.22.0034 – Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Protocolo: 4.510/2017
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Município: Buritis/RO
Advogado: Sidney Gonçalves Correia, OAB/RO 2361
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O diretório municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, do Município de Buritis/RO,
apresentou prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 32 da Lei n.º
9.096/95 e do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Não houve impugnação à prestação de contas do citado partido.
Seguiram-se o parecer conclusivo 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 prestação de contas 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.
No caso em análise, constata-se que o partido recebeu poucos recursos no exercício de 2016, em sua maioria
estimáveis em dinheiro, e os extratos bancários revelam movimentação financeira exígua, inexistindo registro de
outros valores em seu benefício.
Nesse contexto, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando o parecer
técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, inexistem óbices à aprovação das contas com ressalvas,
diante 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 do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, de Buritis/RO,
referentes ao exercício 2016.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquive-se.
Buritis/RO, 07 de março de 2018.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral em substituição
Despachos

DESPACHO
Processo: 342-29.2016.6.22.0034
Classe: 25 – Prestação de Contas Eleições 2016
Protocolo: 25.893/2016
Candidato: Maria do Socorro Rodrigues Alves Braga
Advogado: Valdeni Orneles de Almeida Paranhos, OAB/RO 4108
Vistos.
Intime-se a prestadora de contas a recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6.649,00 (seis mil, seiscentos e
quarenta e nove reais) em cinco dias, sob pena de incidência de juros e correção monetária, bem como cobrança
pelos meios legais.
Buritis/RO, 09 de março de 2018.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral em substituição
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35ª Zona Eleitoral
Sentenças

SENTENÇA nº 008/2018

Autos: nº. 57-96.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.255/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Admir Teixeira OAB/RO 2282

SENTENÇA nº 008/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas
referente às receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n.
9.096/1995 e Resolução TSE 23.464/2015, art. 28, § 3º e art. 45, por declaração de ausência de movimentação (fl.
29).
As contas foram apresentadas intempestivamente, de acordo com protocolo de fl. 29.
O partido está devidamente representado por seus agentes (fl. 09).
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 36).
Observa-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 29) foi devidamente assinada pelo
presidente e tesoureiro, conforme o modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Não houve impugnação à presente prestação de contas pelos interessados conforme certidão de fl. 37.
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fls. 41/42).
Foi detectado movimentação financeira para a conta Outros Recursos (fl. 39).
O partido apresentou justificativa (fl. 48) conforme solicitada no parecer de fl. 44.
O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 50), opinou pela aprovação das
contas prestadas, considerando não existirem fraudes ou irregularidades ensejadoras de desaprovação.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 51, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Miguel do Guaporé/RO, em 2016.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Entretanto, as contas apresentam erro formal. Observam-se valores financeiros lançados no extrato (fl. 39),
referente a conta bancária de uso exclusivo do partido, contrariando a declaração de não movimentação
apresentada. Todavia, os valores não decorrem de atividades realizadas pelo partido visando obtenção de
receitas ou realização de despesas em sua manutenção, tendo em vista se tratar de valores de sobras de
campanha já apreciados por esta justiça especializada, conforme sentença juntada à fl. 23, proferida nos autos de
n.º 330-12.2016.6.22.0035.
Assim sendo, não houve omissão quanto às movimentações financeiras detectadas, pois foram informados esses
lançamentos e julgados anteriormente quando apresentadas as contas referentes à campanha (Eleições 2016)
realizada pelo partido.
À vista das informações e conforme preceitua o art. 46, §§ 2º e 3º, as contas não merecem desaprovação, uma
vez que é possível identificar as movimentações financeiras efetuadas em nome do partido, tratando-se de valores
ínfimos referentes às sobras de campanha ocorridas apenas em ano eleitoral, exigido conforme leis de regência o
recolhimento para o partido.
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O Partido apresentou intempestivamente as contas de movimentação de recursos, conforme exigido pelo art. 28
da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao exercício financeiro de 2016. Salienta-se que não houve
impugnação às contas apresentadas, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Verifica-se que o partido apresentou declaração assinada pelos responsáveis por sua movimentação financeira,
conforme estabelecido no artigo art. 28, § 3º, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
Assim, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação e
haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Miguel do
Guaporé/RO, nos termos do art. 37, § 12, da Lei n. 9.096/95 e inciso VIII, alínea “a”, do artigo 45 c/c inciso I, art.
46, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de março de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral substituto
SENTENÇA nº 009/2018
Autos: nº. 58-81.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.316/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Podemos (PODE) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Admir Teixeira OAB/RO 2282

SENTENÇA nº 009/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Podemos (PODE) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas referente às
receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n. 9.096/1995 e
Resolução TSE 23.464/2015, art. 28, § 3º e art. 45, por demonstrativos sem movimentação (fls. 20/39).
As contas foram apresentadas intempestivamente, conforme certidão de fl. 47.
O partido está devidamente representado por seus agentes (fl. 19).
A informação de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 45).
Observa-se que as peças contábeis sem movimentação de recursos de fls. 20/39 foram devidamente assinadas
pelo presidente e tesoureiro, validando as informações prestadas.
Não houve impugnação à presente prestação de contas pelos interessados, conforme certidão de fl. 47.
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fl. 51).
Foi detectado movimentação financeira para a conta Outros Recursos (fl. 49).
Intimado a apresentar justificativas (fl. 55), manteve-se inerte.
O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 62), opinou pela aprovação das
contas prestadas, considerando não existirem fraudes ou irregularidades ensejadoras de desaprovação.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 63, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido Podemos (PODE) de São Miguel do Guaporé/RO, em 2016.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Entretanto, as contas apresentam erro formal. Observa-se valor financeiro lançado no extrato (fl. 49), referente a
conta bancária de uso exclusivo do partido, contrariando as laudas apresentadas sem movimento. Todavia, o valor
detectado não decorre de atividade realizada pelo partido visando obtenção de receitas ou realização de despesas
em sua manutenção, tendo em vista se tratar de valor referente aos custos de campanha já apreciados por esta
justiça especializada, conforme sentença juntada à fl. 14, proferida nos autos de n.º 43-15.2017.6.22.0035.
Assim sendo, não se trata de movimentação financeira oculta ou fraudulenta, considerando ter alcançado
aprovação de suas contas quando apresentada (Eleições 2016) pelo partido.
À vista das informações e conforme preceitua o art. 46, §§ 2º e 3º, as contas não merecem desaprovação, uma
vez que é possível identificar a movimentação financeira efetuada em nome do partido, nos termos do art. 37, §
12, da Lei n. 9.096/95, tratando-se de valor ínfimo, referente ao período de campanha supramencionado, ocorrido
apenas em ano eleitoral, em conta específica do partido conforme exigido nas leis de regência.
O Partido apresentou intempestivamente as contas de movimentação de recursos, conforme exigido pelo art. 28
da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao exercício financeiro de 2016. Salienta-se que não houve
impugnação às contas apresentadas, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Verifica-se que o partido apresentou os documentos devidamente assinados pelos responsáveis de sua
movimentação financeira conforme estabelecido no artigo art. 28, § 3º, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
Assim, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação e
haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Podemos (PODE) de São Miguel do
Guaporé/RO, nos termos do art. 37, § 12, da Lei n. 9.096/95 e inciso VIII, alínea “a”, do artigo 45 c/c inciso I, art.
46, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de março de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral substituto
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