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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria - 109 - GABDG
SEI/TRE-RO - 0516663 - Portaria
Portaria nº 109/2020 - PRES/DG/GABDG
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 066/2018, art. 1º, XXXIII; e em conformidade com a
Resolução TSE 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO 08, de 31/05/2007, RESOLVE:
I. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0002725-03.2019.6.22.8011, o pagamento de diárias aos
servidores abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos a serviço da 11ª ZE Cacoal com a
finalidade de efetuarem atendimento extracartório.
Nome; Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
ANA PAULA PASCOAL; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 04/03/2020; 0,3; 254,00; 0,00; 10,00;
74,67
ANA PAULA PASCOAL; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 03/03/2020; 0,3; 254,00; 0,00; 10,00;
74,67
ANA PAULA PASCOAL; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 05/03/2020; 0,3; 254,00; 0,00; 10,00;
74,67
CLAYTON THADEU CARDOSO ZEFERINO; Assistente I; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 05/03/2020; 0,3;
254,00; 0,00; 41,37; 43,30
CLAYTON THADEU CARDOSO ZEFERINO; Assistente I; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 04/03/2020; 0,3;
254,00; 0,00; 41,37; 43,30
CLAYTON THADEU CARDOSO ZEFERINO; Assistente I; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 03/03/2020; 0,3;
254,00; 0,00; 41,37; 43,30
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 04/03/2020; 0,3; 254,00;
0,00; 25,00; 59,67
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 05/03/2020; 0,3; 254,00;
0,00; 25,00; 59,67
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO; 03/03/2020; 0,3; 254,00;
0,00; 25,00; 59,67
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ROBSON APARECIDO FERNANDES DE SOUSA; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO;
03/03/2020; 0,3; 254,00; 0,00; 16,52; 68,15
ROBSON APARECIDO FERNANDES DE SOUSA; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO;
04/03/2020; 0,3; 254,00; 0,00; 16,52; 68,15
ROBSON APARECIDO FERNANDES DE SOUSA; Auxiliar de Cartório; MINISTRO ANDREAZZA - RO;
05/03/2020; 0,3; 254,00; 0,00; 16,52; 68,15
II. Determinar que os servidores apresentem relatórios de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término das
viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 23/03/2020, às
17:14, 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 0516663 e o código CRC 0F9452C2.
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 30/3/2020
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno do TRE-RO para julgamento no dia 30/3/2020, às
16h (dezesseis horas), dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou constantes de pautas já
publicadas.
AVISO
Nos termos da Portaria Conjunta TRE-RO n. 1/2020, que dispõe sobre a necessidade de assegurar a continuidade
das atividades da Justiça Eleitoral de Rondônia e adoção de medidas preventivas ao contágio do coronavírus
(COVID-19), as sessões do Pleno ocorrerão por meio de videoconferência.
As sessões de julgamento serão transmitidas, ao vivo, por meio do canal do TRE-RO no YouTube: http://www.trero.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/videoconferencia
e
no
canal
do
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCuCwMQOpjp2-NaFkufHEe1A
O advogado que desejar preferência no julgamento ou tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá
encaminhar o pedido para o e-mail todos-sjgi@tre-ro.jus.br , até 24 horas antes da sessão de julgamento, quando
receberá as instruções para acessar o sistema de videoconferência.
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600090-11.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Requerente: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Advogado: Daniel Andrade Resende Maia – OAB/MG n. 104717
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Advogada: Camila Soares de Oliveira – OAB/MG n. 112051
Advogado: Lucas Amaral Goncalves – OAB/MG n. 168301
2. AÇÃO CAUTELAR n. 0601798-96.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Resumo: Impedimento ou Embaraço ao Exercício do Sufrágio
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: RODRIGO BATISTA BALCAZAR
Réu: FRANCISCO VALENTE CORREIA
Advogado: Nelson Canedo Mota – OAB/RO n. 2.721
Advogada: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n.8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
3. INSTRUÇÃO n. 0600266-53.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Resumo: Instrução - Minuta de Resolução - Cumprimento de mandados judiciais e a designação de oficiais de
justiça no âmbito da Justiça Eleitoral
Interessado: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
4. PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 0600030-67.2020.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador ALEXANDRE MIGUEL
Resumo: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Requerente: LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA
Porto Velho-RO, 24 de março de 2020.
(a) Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Presidente do TRE/RO.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Atas de Registro de Preços

Extrato de Ata Registro Preços - SECONT
SEI/TRE-RO - 0516649 - Extrato de Ata Registro Pre?os
Extrato de Ata Registro Preços
Espécie: Extrato da Ata de Registro de Preço n. 02/2020, assinada em 23/03/2020, decorrente do Pregão
Eletrônico TRE-RO n. 07/2020. Adjudicatária: E. R. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇO
DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ: 10.927.661/0001-10. Objetos: 1) Item/Lote ÚNICO do Edital:
Prestação de serviços de apoio administrativo, para atuação nos cartórios eleitorais do estado de Rondônia,
consistente em até 58 (cinquenta) e oito auxiliares administrativos e 1 (um) supervisor administrativo, nos termos e
condições estabelecidos no edital e seus anexos. Valor total estimado dos postos de trabalho R$ 703.413,84.
Valor estimado com horas extras R$ 37.006,42; Valor Total estimado da ARP: R$ 740.420,26. Vigência da Ata: 12
meses a contar da publicação no D.O.U. Signatários: Pelo TRE-RO, a Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES,
Diretora Geral, e pela empresa, o senhor ANTONIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO. Processo SEI n.
0002235-14.2019.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 23/03/2020, às 17:11,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao
informando o código verificador 0516649 e o código CRC 8CC83BBE.
Extrato de Nota de Empenho – SECONT
SEI/TRE-RO - 0516956 - Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93 e nos
termos da Decisão TCU n. 1.336/2006 –Plenário. Contratada: M.S. AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ n. 16.973.725/0001-04. Objeto 1) Perfil (travessa) para divisória naval tipo baguete, barra medindo 1.185
mm de comprimento, espessura 35mm, painel de aço perfilado e acabamento com pintura eletrostática àpó, cor
branca. Quant: 203; Vlr. Unit. R$ 6,18; Subtotal R$ 1.254,54; 2) Leito do baguete para vidro em divisória, cor
branca, perfil com comprimento da barra medindo 1.185 mm de comprimento, por 35mmx20mm. Quant: 203; Vlr.
Unit. R$ 5,20; Subtotal R$ 1.055,60; 3) Perfil (travessa) para divisória naval TIPO H, para instalação de divisória
naval, perfil Galvanizado. Dimensões: 35mm de largura por 19mm de altura, 3,00 metros de comprimento,
tratamento anticorrosivo, cor branca. Quant: 300; Vlr. Unit. R$ 17,10; Subtotal R$ 5.130,00; 4) Perfil (travessa)
para divisória naval TIPO U, para instalação de divisória naval, perfil Galvanizado. Dimensões: 35mm de largura
por 19mm de altura, 3,00 metros de comprimento, tratamento anticorrosivo, cor branca. Quant: 220; Vlr. Unit. R$
15,30; Subtotal R$ 3.366,00; 5) Placas para divisória naval, dimensões 1,20metro x 2,10 metro, espessura 35mm,
painel de aço perfilado e acabamento com pintura eletrostática àpó, cor Areia Jundiaí.. Quant: 200; Vlr. Unit. R$
130,00; Subtotal R$ 26.000,00; 6) Porta para divisória, completa, largura 82cm, altura 210cm, espessura 4mm,
acabamento superficial laminado; Cor Areia Jundiaí, incluso ferragens (dobradiça e fechadura igual ao item G) e
perfil de aço (batente e perfil de requadro). Quant: 40; Vlr. Unit. R$ 277,20; Subtotal R$ 11.088,00; 7) Fechadura
para divisória, conjunto completo de fechadura tubular, 3 pinos com chave externa e botão interno, miolo de latão,
maçanetas e espelhos em aço, mecanismos em aço galvanizado, cor cromada, maçaneta diâmetro de 90mm,
maçaneta formato tulipa. Quant: 20; Vlr. Unit. R$ 65,00; Subtotal R$ 1.300,00; Valor total da Nota de Empenho:
R$ 49.194,14. Programa de Trabalho: 02122003320GP0011, Elemento de Despesa: 33.90.30.24, Nota de
Empenho: 2019NE000278, de 19/03/2020. Fundamento Legal: Art. 24, V, da Lei 8.666/93. Justificativa:
Necessidade de compra de divisória para Melhorias no ambiente interno de trabalho, mobilidade para adequações
e substituição de materiais danificados. Declaração de Dispensa de Licitação em 17/03/2020, por meio do Parecer
Jurídico 38/2020/AJDG, por SILVIA GONÇALVES DE MACEDO, CPF n. 348.160.891-87, Assessora Jurídica.
Autorizada a Despesa e Ratificada a Dispensa de Licitação em 18/03/2020, por meio do Despacho 376/GABDG,
por LIA MARIA ARAUJO LOPES, CPF n. 475.106.849-00, Diretora Geral do TRE-RO. Processo SEI n. 000004459.2020.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 24/03/2020, às 15:03,
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 0516956 e o código CRC 1AA4A177.
Extrato de Nota de Empenho - SECONT
SEI/TRE-RO - 0516981 - Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2020NE000275, de 18/03/2020. Contratada: MSB COMÉRCIO E
SERVICOS EIRELI. CNPJ: 24.342.184/0001-36. Programa de Trabalho: 02122003320GP0011. Natureza
Despesa: 33.90.30.59. Objeto: Item 26 do Edital. BANNER - Confeccionado em lona de 280gm, com impressão
digital e colorida de alta resolução, com acabamento de corda, bastão de madeira ou cano nas extremidades
laterais para amarração a depender da finalidade. (29 Faixas de 2,50 x 0,90 m - TRE-RO restringe atendimento
ao público.) Quant: 65,25m². Vlr. Unit: R$ 24,00. Valor Total da Nota de Empenho: R$ 1.566,00. Assinada por LIA
MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 28/2019, vinculada ao PE 04/2019/TRERO. Processo: SEI 0001566-58.2019.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 24/03/2020, às 15:22,
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 0516981 e o código CRC D470A9F8.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO 18/2020/1ªZE/RO
Finalidade: Início de prazo de impugnação a declaração de ausência de movimento financeiro
Prazo: 03 (três) dias
Fundamento Legal: Artigo 44, I da Resolução TSE 23.604/2019
Por ordem do Excelentíssimo Senhor PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO, Juiz Titular da 1ª Zona
Eleitoral de Rondônia, intima-se os interessados para, no prazo e forma da legislação vigente, ofertar impugnação
à documentação que informa a ausência de movimentação de recursos financeiros e repasse de recursos públicos
apresentada pelo Partido Político abaixo relacionado, em relação ao ano-exercício identificado abaixo (número do
processo/ prestador de contas /sigla /responsável /advogado):
Petição Cível (241) Nº 0600017-65.2020.6.22.0001
Requerente: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
Finalidade: Regularização de Contas do exercício 2016 – Declaração de ausência de movimento financeiro no
exercício 2016
Município: NOVA MAMORÉ
Responsável: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS
Responsável: MÁRCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – OAB/RO 4535
Petição Cível (241) Nº 0600018-50.2020.6.22.0001
Requerente: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Finalidade: Regularização de Contas do exercício 2017 – Declaração de ausência de movimento financeiro no
exercício 2017
Município: NOVA MAMORÉ
Responsável: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS
Responsável: MÁRCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – OAB/RO 4535
Petição Cível (241) Nº 0600016-80.2020.6.22.0001
Requerente: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
Finalidade: Regularização de Contas Eleições 2016 – Declaração de ausência de movimento financeiro nas
Eleições 2016
Município: NOVA MAMORÉ
Responsável: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS
Responsável: MÁRCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – OAB/RO 4535
Petição Cível (241) Nº 0600019-35.2020.6.22.0001
Requerente: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Finalidade: Regularização de Contas do exercício 2018 – Declaração de ausência de movimento financeiro no
exercício 2018
Município: NOVA MAMORÉ
Responsável: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Responsável: MÁRCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – OAB/RO 4535
PRAZO: 03 (três) dias corridos, a contar da data de publicação do presente edital no Diário Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia.
FORMA: No prazo acima os interessados poderão consultar os documentos apresentados pelo partido na sede do
Fórum Eleitoral de Guajará-Mirim, bem como, no mesmo prazo, formular impugnação por meio de petição
fundamentada e acompanhada de documentos que comprovem a falsidade dos documentos que atestam a
ausência de movimento financeiro em conta bancária e/ou outra transação relacionada a aquisição de bens ou
estimáveis em dinheiro em favor dos partidos políticos acima mencionados, em relação ao exercício financeiro
informado.
Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste Cartório da 1ª Zona Eleitoral
de Rondônia, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte. Eu_____, DJARA NASCIMENTO
BALBINO, Chefe de Cartório em substituição, mandei digitar e subscrevo.
Intimações

Processo 0600019-35.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-35.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: PARTIDO DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas relacionada ao exercício-ano
2018 do diretório municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia
liminarmente a baixa da suspensão de anotação partidária determinada por este juízo em decisão de mérito
transitada em julgado.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte a ser favor a ordem jurídica e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores" (ID n. 743867), o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo
em decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria
se concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Contudo, observa-se que não há pertinência entre o pedido liminar e o objeto principal destes autos, pois o
requerente apresenta documentação de movimentação financeira de 2018 e este juízo determinou a suspensão
da anotação partidária nas contas julgadas como não prestadas até o exercício de 2017, o que torna a liminar
requerida incabível.
É que, neste caso, todas as contas relacionadas ao exercício 2018, prestadas após abril de 2019 neste juízo,
foram julgadas a partir de junho, quando o entendimento da ADI n. 6032 já era observado. Assim, como a atual
suspensão da anotação partidária do diretório requerente não decorre das contas que se pretende regularizadas
com a procedência desta ação, eventual deferimento de liminar somente abrangeria sanção que efetivamente lhe
foi aplicada pela não prestação das contas do exercício 2018.
Ainda que assim não fosse, não há direito que ampare a concessão do pedido liminar. Segundo o requerente, a
interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo
de sentença transitada em julgado, o que não é realidade.
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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Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio STF estabelece que a ADI cria condições para que os
interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua situação concreta, desde que
não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em norma ulteriormente
considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de inconstitucionalidade,
in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença desde juízo que reconheceu a irregularidade da prestação de
contas e determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer
havia sido julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a
ordem jurídica então vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a
imutabilidade da coisa julgada.
Ausente amparo jurídico para concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação
partidária pleiteada pelo requerente pela incidência da coisa julgada nos autos que determinou esta sanção.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2018, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
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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Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600016-80.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-80.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE MAMORÉ - RO
Presidente e Tesoureiro: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS, MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas nas eleições 2016 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores" (ID n. 743733), o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo
em suas decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não
deveria se concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Contudo, observa-se que não há pertinência entre o pedido liminar e o objeto principal destes autos, pois o
requerente apresenta documentação de movimentação financeira nas eleições 2016 e este juízo não determinou a
suspensão da anotação partidária nas contas julgadas como não prestadas nas eleições 2016, o que torna a
liminar requerida incabível.
É que, neste caso, a desaprovação ou julgamento das contas como não prestadas nas prestações de contas
partidárias de campanha nas eleições 2016 não ensejam a suspensão da anotação partidária, mas tão somente a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, conforme artigo 68, §3º e 73, II, todos da Resolução
do TSE n. 23,463/2015. Assim, como a atual suspensão da anotação partidária do diretório requerente não é
decorrente das contas que se pretende regularizar com a procedência desta ação.
Ainda que assim não fosse, não há direito que ampare a concessão do pedido liminar. Segundo o requerente, a
interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo das
sentenças transitada em julgado, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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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supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias de campanha nas eleições 2016, o rito da
Resolução n. 23.465/2015 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, que deverá ser composta
exclusivamente pelas informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas a,
b, d e f do inciso II do caput do art. 48 da referida norma.
2. Publique-se para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer
outro interessado, possa impugná-las no prazo de três dias.
3. Proceda-se a análise técnica, com ou sem impugnação, e detectada qualquer irregularidade, o prestador de
contas será intimado para se manifestar no prazo de três dias, podendo juntar documentos. A análise técnica
deverá manifestar acerca de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600018-50.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-50.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA,
RESPONSÁVEIS: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS, MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas do exercício-ano 2017 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
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A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores", o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo em suas
decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria se
concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é observado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Não há direito que ampare a concessão da liminar. Segundo o requerente, a interpretação superveniente do STF
na ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo de sentenças transitada em julgado, o que não é
realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2017, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600016-80.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-80.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE MAMORÉ - RO
Presidente e Tesoureiro: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS, MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas nas eleições 2016 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores" (ID n. 743733), o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo
em suas decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não
deveria se concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Contudo, observa-se que não há pertinência entre o pedido liminar e o objeto principal destes autos, pois o
requerente apresenta documentação de movimentação financeira nas eleições 2016 e este juízo não determinou a
suspensão da anotação partidária nas contas julgadas como não prestadas nas eleições 2016, o que torna a
liminar requerida incabível.
É que, neste caso, a desaprovação ou julgamento das contas como não prestadas nas prestações de contas
partidárias de campanha nas eleições 2016 não ensejam a suspensão da anotação partidária, mas tão somente a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, conforme artigo 68, §3º e 73, II, todos da Resolução
do TSE n. 23,463/2015. Assim, como a atual suspensão da anotação partidária do diretório requerente não é
decorrente das contas que se pretende regularizar com a procedência desta ação.
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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Ainda que assim não fosse, não há direito que ampare a concessão do pedido liminar. Segundo o requerente, a
interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo das
sentenças transitada em julgado, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias de campanha nas eleições 2016, o rito da
Resolução n. 23.465/2015 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, que deverá ser composta
exclusivamente pelas informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas a,
b, d e f do inciso II do caput do art. 48 da referida norma.
2. Publique-se para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer
outro interessado, possa impugná-las no prazo de três dias.
3. Proceda-se a análise técnica, com ou sem impugnação, e detectada qualquer irregularidade, o prestador de
contas será intimado para se manifestar no prazo de três dias, podendo juntar documentos. A análise técnica
deverá manifestar acerca de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
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Processo 0600018-50.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-50.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA,
RESPONSÁVEIS: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS, MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas do exercício-ano 2017 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores", o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo em suas
decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria se
concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já éobservado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Não há direito que ampare a concessão da liminar. Segundo o requerente, a interpretação superveniente do STF
na ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo de sentenças transitada em julgado, o que não é
realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
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Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2017, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600019-35.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-35.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: PARTIDO DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas relacionada ao exercício-ano
2018 do diretório municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia
liminarmente a baixa da suspensão de anotação partidária determinada por este juízo em decisão de mérito
transitada em julgado.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte a ser favor a ordem jurídica e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores" (ID n. 743867), o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo
em decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria
se concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
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De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já éadotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Contudo, observa-se que não há pertinência entre o pedido liminar e o objeto principal destes autos, pois o
requerente apresenta documentação de movimentação financeira de 2018 e este juízo determinou a suspensão
da anotação partidária nas contas julgadas como não prestadas até o exercício de 2017, o que torna a liminar
requerida incabível.
É que, neste caso, todas as contas relacionadas ao exercício 2018, prestadas após abril de 2019 neste juízo,
foram julgadas a partir de junho, quando o entendimento da ADI n. 6032 já era observado. Assim, como a atual
suspensão da anotação partidária do diretório requerente não decorre das contas que se pretende regularizadas
com a procedência desta ação, eventual deferimento de liminar somente abrangeria sanção que efetivamente lhe
foi aplicada pela não prestação das contas do exercício 2018.
Ainda que assim não fosse, não há direito que ampare a concessão do pedido liminar. Segundo o requerente, a
interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo
de sentença transitada em julgado, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio STF estabelece que a ADI cria condições para que os
interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua situação concreta, desde que
não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em norma ulteriormente
considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de inconstitucionalidade,
in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença desde juízo que reconheceu a irregularidade da prestação de
contas e determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer
havia sido julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a
ordem jurídica então vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a
imutabilidade da coisa julgada.
Ausente amparo jurídico para concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação
partidária pleiteada pelo requerente pela incidência da coisa julgada nos autos que determinou esta sanção.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2018, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600018-50.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-50.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA,
RESPONSÁVEIS: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS, MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas do exercício-ano 2017 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores", o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo em suas
decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria se
concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é observado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Não há direito que ampare a concessão da liminar. Segundo o requerente, a interpretação superveniente do STF
na ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo de sentenças transitada em julgado, o que não é
realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
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EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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 àexecução de efeitos futuros da sentença proferida
em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2017, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
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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Juiz Eleitoral
Processo 0600017-65.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-65.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
PRESIDENTE e TESOUREIRO: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS e MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas do exercício-ano 2016 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores", o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo em suas decisões
pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria se
concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Segundo o requerente, a interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos
de dispositivo de sentença transitada em julgado, ainda que a Suprema Corte não especifiquei expressamente tal
retroatividade, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançada pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
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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9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2016, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600017-65.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-65.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
PRESIDENTE e TESOUREIRO: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS e MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas do exercício-ano 2016 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores", o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo em suas decisões
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pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria se
concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já éadotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Segundo o requerente, a interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos
de dispositivo de sentença transitada em julgado, ainda que a Suprema Corte não especifiquei expressamente tal
retroatividade, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançada pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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 àexecução de efeitos futuros da sentença proferida
em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2016, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
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3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600017-65.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-65.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
PRESIDENTE e TESOUREIRO: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS e MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas do exercício-ano 2016 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores", o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo em suas decisões
pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria se
concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Segundo o requerente, a interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos
de dispositivo de sentença transitada em julgado, ainda que a Suprema Corte não especifiquei expressamente tal
retroatividade, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançada pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
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supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2016, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600019-35.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-35.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: PARTIDO DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO 4535
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REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas relacionada ao exercício-ano
2018 do diretório municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia
liminarmente a baixa da suspensão de anotação partidária determinada por este juízo em decisão de mérito
transitada em julgado.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte a ser favor a ordem jurídica e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
dos antigos gestores" (ID n. 743867), o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo
em decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não deveria
se concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Contudo, observa-se que não há pertinência entre o pedido liminar e o objeto principal destes autos, pois o
requerente apresenta documentação de movimentação financeira de 2018 e este juízo determinou a suspensão
da anotação partidária nas contas julgadas como não prestadas até o exercício de 2017, o que torna a liminar
requerida incabível.
É que, neste caso, todas as contas relacionadas ao exercício 2018, prestadas após abril de 2019 neste juízo,
foram julgadas a partir de junho, quando o entendimento da ADI n. 6032 já era observado. Assim, como a atual
suspensão da anotação partidária do diretório requerente não decorre das contas que se pretende regularizadas
com a procedência desta ação, eventual deferimento de liminar somente abrangeria sanção que efetivamente lhe
foi aplicada pela não prestação das contas do exercício 2018.
Ainda que assim não fosse, não há direito que ampare a concessão do pedido liminar. Segundo o requerente, a
interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo
de sentença transitada em julgado, o que não é realidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio STF estabelece que a ADI cria condições para que os
interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua situação concreta, desde que
não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em norma ulteriormente
considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados por declaração de inconstitucionalidade,
in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
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STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença desde juízo que reconheceu a irregularidade da prestação de
contas e determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer
havia sido julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a
ordem jurídica então vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a
imutabilidade da coisa julgada.
Ausente amparo jurídico para concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação
partidária pleiteada pelo requerente pela incidência da coisa julgada nos autos que determinou esta sanção.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias do exercício 2018, o rito da Resolução
23.604/2019 do TSE será observado da forma seguinte:
1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, especialmente a regular
representação processual do órgão partidário e dos seus Presidente e Tesoureiro constantes no sistema eleitoral
(SGIP), ou responsáveis equivalentes, bem como se a declaração está de acordo com as normas estabelecidas
pelo TSE:
1.1. Em caso de invalidade da representação ou falha na documentação necessária, proceda-se a intimação para
saneamento das irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No primeiro
caso, o ato processual será por meio de Edital se o órgão partidário ou os membros do diretório não forem
localizados no endereço constante no sistema eleitoral (SGIP);
2. Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis, informando a ausência de
movimentação de recursos afirmada pelo interessado, facultando aos interessados a impugnação no prazo de 03
(três) dias;
3. Proceda-se a juntada dos extratos bancários e demais informações obtidas nos outros órgãos e sistemas da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, devendo, após, o responsável pela análise técnica elaborar parecer no prazo de 5 (cinco)
dias;
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação na forma do artigo 44, V,
da Resolução 23.604/2019 do TSE, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. Intime-se, por Edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, os interessados para manifestação sobre, se
houver, a impugnação ou as demais informações e documentos indicando irregularidades das contas, no prazo
comum de 03 (três) dias, salvo se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinarem pelo deferimento do
pedido de regularização de contas e inexistir impugnação.
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
Processo 0600016-80.2020.6.22.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-80.2020.6.22.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM RO
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS - DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE MAMORÉ - RO
Presidente e Tesoureiro: FABIO LUCIO LIMA DOS SANTOS, MARCIA DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB/RO4535
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de petição visando a regularização de contas julgadas não prestadas nas eleições 2016 do diretório
municipal do Partido Democratas - DEM - de Nova Mamoré/RO, que, ainda, pleiteia liminarmente a baixa
da suspensão de anotação partidária determinada em decisão de mérito transitada em julgado por este juízo.
A concessão de tutela liminar imprescinde, em regra, de indícios de que a parte tenha direito ao seu objeto e o
receio de que o seu indeferimento acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, sempre que tal medida tenha
relação com o pedido principal do processo.
Inicialmente, destaca-se que o próprio requerente afirmou que "teve suas contas referentes aos exercícios
financeiros 2016 a 2018 julgadas não prestadas por sentença judicial transitada em julgado, em razão da desídia
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 059

Porto Velho/RO, quarta-feira, 25 de março de 2020

Página 26

dos antigos gestores" (ID n. 743733), o que legitima a suspensão da anotação partidária imposta por este juízo
em suas decisões pretéritas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou que tal punição não
deveria se concretizar do modo em que literalmente descrito nas normas eleitorais.
De fato, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6032, o STF estabeleceu que o inteiro teor dos artigos 47 da
Res./TSE 23.432/2014, 48 da Res./TSE 23.546/2017 e 42 da Res./TSE 23.571/2018 não afrontam o devido
processo legal se a sanção de suspensão do registro ou anotação do Partido não for aplicada como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, o que já é adotado por este juízo desde a concessão de liminar
desta ADI, em maio de 2019.
Contudo, observa-se que não há pertinência entre o pedido liminar e o objeto principal destes autos, pois o
requerente apresenta documentação de movimentação financeira nas eleições 2016 e este juízo não determinou a
suspensão da anotação partidária nas contas julgadas como não prestadas nas eleições 2016, o que torna a
liminar requerida incabível.
Éque, neste caso, a desaprovação ou julgamento das contas como não prestadas nas prestações de contas
partidárias de campanha nas eleições 2016 não ensejam a suspensão da anotação partidária, mas tão somente a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, conforme artigo 68, §3º e 73, II, todos da Resolução
do TSE n. 23,463/2015. Assim, como a atual suspensão da anotação partidária do diretório requerente não
édecorrente das contas que se pretende regularizar com a procedência desta ação.
Ainda que assim não fosse, não há direito que ampare a concessão do pedido liminar. Segundo o requerente, a
interpretação superveniente do STF em ADI n. 6032 tem o condão de sustar os efeitos de dispositivo das
sentenças transitada em julgado, o que não érealidade.
Em razão do princípio da segurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que a ADI cria
condições para que os interessados atingidos pleiteiem na via judicial própria eventual modificação da sua
situação concreta, desde que não alcançados pela coisa julgada, pois os atos judiciais praticados com base em lei
ulteriormente considerada inconstitucional e insuscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de
inconstitucionalidade, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
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 RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial
a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 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 a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
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
àindispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada àexecução de efeitos futuros da sentença proferida
em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo
9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral).
Assim, constatado o transito em julgado da sentença que reconheceu a irregularidade da prestação de contas e
determinou a suspensão da anotação ou registro do partido, em período em que a ADI n. 6032 sequer havia sido
julgada, a sustação de tal sanção em juízo de antecipação de tutela mostra-se incompatível com a ordem jurídica
vigente, pois somente a efetiva regularização das contas, neste caso, afastaria a imutabilidade inerente a coisa
julgada.
Ausente amparo jurídico a concessão da medida, INDEFIRO a liminar de baixa da suspensão da anotação ou
registro pleiteada pelo requerente.
Por outro lado, para análise da regularização de contas partidárias de campanha nas eleições 2016, o rito da
Resolução n. 23.465/2015 do TSE será observado da forma seguinte:
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1. Verifique-se a juntada da documentação necessária para o processamento do feito, que deverá ser composta
exclusivamente pelas informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas a,
b, d e f do inciso II do caput do art. 48 da referida norma.
2. Publique-se para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer
outro interessado, possa impugná-las no prazo de três dias.
3. Proceda-se a análise técnica, com ou sem impugnação, e detectada qualquer irregularidade, o prestador de
contas será intimado para se manifestar no prazo de três dias, podendo juntar documentos. A análise técnica
deverá manifestar acerca de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
4. Encaminhe-se via sistema os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;
Após o cumprimento dos comandos desta decisão, tornem os autos conclusos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
18ª Zona Eleitoral
Despachos

Processo: 45-65.2019.6.22.0018
Protocolo: 4.175/2019
Município: Alvorada do Oeste/RO
Réu: Rodrigo Mota de Jesus
Advogado: Rhuan Alves de Azevedo OAB/RO 5.125
Réu: Greison de Freitas Soares
Advogado: Wellington da Silva Gonçalves OAB/RO 5.309
Parte Ativa: Ministério Público Eleitoral
DECISÃO
1 - Considerando a Portaria Conjunta do TRE-RO n. 001/2020, que suspendeu o atendimento presencial no
âmbito da Justiça Eleitoral, em razão dos riscos de transmissão do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), suspendo
a realização da audiência designada para o dia 09.04.2020, até ulterior Decisão.
2 – Intime-se as partes via Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RO.
3 - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
4. Oficie-se o Cartório Distribuidor para que peça a devolução dos mandados de intimação distribuídos aos
Oficiais de Justiças, que ainda estejam pendentes de cumprimento.
Alvorada do Oeste, 24/03/2020.
Simone de Melo
Juíza Eleitoral 18ªZE
20ª Zona Eleitoral
Intimações

Processo 0600014-53.2020.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600014-53.2020.6.22.0020
/ 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
INTERESSADO: JUÍZO DA 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
INTERESSADO: BENEDITA LOPES LOS
SENTENÇA
Vistos e etc.
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Trata-se de situação em que o Cadastro Nacional de Eleitores detectou coincidência biométrica nº 1
DRO2002718963, envolvendo as inscrições eleitorais nºs 003982082348 e 019042542305, ambas atribuídas
a eleitora Benedita Lopes Los.
O feito encontra-se regularmente instruído, passo a decidir:
Analisando os autos e toda documentação acostada a estes, constato que foi utilizado os mesmos dados pessoais
da eleitora nos dois títulos, a saber: nome da mãe, nome do pai e data de nascimento, desta forma, sem dúvidas
ambas as inscrições pertencem a mesma pessoa.
Constato,ainda, que não há indicio de fraude para geração da duplicidade ora em estudo, pois no dia
19/02/2020 a interessada compareceu no posto de atendimento CA 999, localizado no Tudo Aqui de Porto Velho
para regularizar sua Inscrição Eleitoral, entretanto, o atendente da Justiça Eleitoral, por erro, não observou que o
eleitora já possuía Cadastro no sistema, pois digitou o nome de sua mãe de forma equivocada, em virtude disso,
realizou uma nova inscrição (n. 019042542305), em vez de efetuar a revisão de dados, com emissão da segunda
via do título eleitoral 0039 8208 2348. .
Assim, entendo que a inscrição mais antiga deve ser mantida e a mais recente deve ser cancelada, a fim de
preservar o histórico cadastral da eleitora, visto que esta última foi efetuada contrariando as normas da Resolução
TSE 21.538/2003.
Ante exposto, esclarecido o erro, determino o cancelamento da Inscrição 019042542305, com fulcro no art. 40, I,
da Resolução nº 21.538 de 2003.
Intime-se a eleitora para proceder a regularização do cadastro eleitoral, comunicando-se os prazos de suspensão
do atendimento presencial ao eleitor, determinados na Portaria Conjunta 1/2020 TRE-RO), como medida de
prevenção a propagação do COVID-19.Após as anotações necessárias, arquive-se.
Porto Velho 20/03/2020
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza da 20ª Ze
Processo 0600021-79.2019.6.22.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600021-79.2019.6.22.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REPRESENTADO: JOSE ROBERIO ALVES GOMES
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Ministério Público Eleitoral propôs representação eleitoral em face de José Roberio Alves Gomes, 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 àeleição”.
Ressaltou, que o representado realizou doação em bem ou serviço estimável em dinheiro, nas eleições gerais de
2018, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte 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). Ao final, pediu 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 297890 e 297891, destacando que o
representado realizou duas doações ao candidato Expedito Gonçalves Ferreira Junior, sendo R$ 10.000,00 ( dez
mil reais) em ESPÉCIE e os outros R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) ESTIMADOS em dinheiro, consistente na
prestação de serviços do próprio doador como Coordenador de Campanha Eleitoral.
Citado, o representado argumenta que as doações realizadas estão dentro dos patamares determinados pela
legislação, para provar o alegado junta os documentos de ID 501418, 501419, e ao final pugna pela
improcedência da ação e seu arquivamento.
Os autos seguiram para Ministério Publico, que após analise dos documentos juntados pela defesa, manifestou
pela improcedência da Ação nos termos da petição de Id 561194.
É o breve relato decido.
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.
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§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 àeleição.
§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 àutilização de
bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou àprestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
Dessa forma, logo se verifica que as doações realizadas pelo representado estão dentro do limite estabelecidos
pela legislação, senão vejamos:
Quanto a doação em espécie no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), verifica-se que o doador tinha liberdade
para sua realização, pois a doação não ultrapassa o patamar de 10% de suas receitas brutas auferidas no ano
anterior ao pleito de 2018, considerando que para o ano de 2017 o representado declarou rendimentos tributáveis
de 146.733,47 (cento e quarenta e seis mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos ) como
demonstra sua declaração de IRPF anexada aos autos (doc. de ID 501418 e 501419).
De outra sorte, também se verifica que a doação estimada obedeceu os patamares legais, pois a prestação de
serviços de Coordenador de Campanha estimada em R$ 10.000,00 (dez mil) reais, não ultrapassa o valor de R$
40.000,00 (quarenta) mil reais, limite estipulado no artigo 23, §7º da lei 9.504/97 para esta especie de doação.
Ante o exposto, como as duas doações do representado, uma no valor de R$ 10.000,00 em espécie e outra no
valor de R$ 10.000,00 na forma estimada,
não ultrapassam os limites estabelecidos na
legislação julgo IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, nos termos do artigo 23 §§1º e 7º da lei 9504/97.
P.R.I.C. Decorrido o prazo, arquive-se
Porto Velho (RO), 12 de março de 2020
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza Eleitoral da 20° Zona eleitoral
26ª Zona Eleitoral
Despachos

Processo n. 41-04.2019.6.22.0026 Prot. 4699/2019
4699/2019
Partido: Democratas
Presidente : Alcir da Silva Pereira
Advogado : Sharleston Cavalcante de Oliveira – OAB/RO 4535
DESPACHO
Considerando a informação supra, reautue-se o feito na classe prestação de contas, exercício 2018.
Após, efetue-se o processamento do feito nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, adotando-se as
seguintes providências:
a)
PUBLICAÇÃO DE EDITAL com o nome do partido e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período:
b)
Juntada dos EXTRATOS BANCÁRIOS que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do §
3º do art. 6º, caso já não tenham sido apresentados ab initio pela agremiação;
c)
Colheita e CERTIFICAÇÃO no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de RECIBOS DE DOAÇÃO e REGISTROS DE REPASSE ou DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO;
d)
Manifestação do responsável pela ANÁLISE TÉCNICA sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do
art. 45 da Res. 23.546/17, no prazo de 5 (cinco) dias;
e)
MANIFESTAÇÃO DO MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII do art. 45
da Res. 23.546/17, conforme o caso, no processo, no prazo comum de 5 (cinco) dias;
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f)
Abertura de VISTA AOS INTERESSADOS para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias;
g)
CONCLUSÃO do processo, ao final, para julgamento, ou antes, sempre que necessário no caso de haver
petição.
h)
Antes de publicado o edital da alínea "a" acima mencionada, NOTIFIQUE-SE o responsável pelo partido
para apresentar os documentos faltantes, caso a declaração de ausência seja apresentada sem as formalidades
regulamentares e/ou sem os demais documentos obrigatórios.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Ariquemes, 17 de março de 2020
Alex Balmant
Juiz Eleitoral
Processo n. 23-80.2019.6.22.0026
Prot. 2324/2019
Partido: Movimento Democrático Brasileiro
Presidente : Fábio Patricio Neto
Advogado : Henrique Eduardo da Costa Soares – OAB/RO 7363
Vistos,
Analisando os autos, verifico que o pedido de reconsideração foi intempestivamente.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido.
Ariquemes, 17 de março de 2020
Alex Balmant
Juiz Eleitoral
Processo n. 24-65.2019.6.22.0026 Prot. 2326/2019
2326/2019
Partido: Movimento Democrático Brasileiro
Presidente : Manoel Joaquim da Silva
Advogado : Henrique Eduardo da Costa Soares – OAB/RO 7363
Vistos,
Analisando os autos, verifico que o pedido de reconsideração foi intempestivamente.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido.
Ariquemes, 17 de março de 2020
Alex Balmant
Juiz Eleitoral
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

