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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Despachos

Despacho – 28 - GABDG
INTERESSADO: Seção de Transporte - TRE.
ASSUNTO: Relatório conclusivo. Prestação de Contas. Combustível. Eleições de 2018.
Despacho Nº 28 / 2019 - PRES/DG/GABDG
Trata-se de relatório apresentado pela Seção de Transporte - SET, em que foram registrados todos os valores e
quantitativos relativos ao consumo de combustíveis utilizados nas Eleições Gerais 2018, bem como a prestação
de contas em âmbito estadual, nos termos da Resolução n. 017/2018/TRE-RO e na Orientação Técnica n.
01/2018/TRE-RO.
Considerando o final do período eleitoral, a Seção de Transporte - SET encaminhou o relatório à SAOFC, com a
descrição de todos os valores e quantitativos de combustíveis utilizados no período eleitoral. Informou que
foi disponibilizado o valor total de R$246.880,00 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta reais),
sendo utilizado R$162.311,78 (cento e sessenta e dois mil trezentos e onze reais e setenta e oito centavos) para
atender à Secretaria do Tribunal e todas as Zonas Eleitorais do Estado, no período de 01 de Julho à31 de outubro
de 2018 (0378704).
Informou, ainda, que o valor de R$ 108.123,40 (cento e oito mil e cento e vinte e três reais e quarenta centavos)
foi utilizado na aquisição de 27.462,88 litros de óleo diesel e R$ 54.188,38 (cinquenta e quatro mil e cento e
oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) na aquisição de 11.813,29 litros de gasolina, totalizando R$ 162.311,78
(cento e sessenta e dois mil e trezentos e onze reais e setenta e oito centavos), conforme planilha de consumo de
evento n° 0379957.
O Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade, considerando que as prestações de contas
foram analisadas individualmente e as inconsistências sanadas nos processos de cada zona eleitoral e, ainda, a
regularidade na execução da referida despesa, encaminhou os autos a esta Diretoria-Geral para ciência, assim
como autorização para arquivamento do feito (0380827).
Ante o exposto, tendo em vista que foram aprovadas e homologadas por esta Diretora-Geral as prestações de
contas apresentadas pelas zonas eleitorais (15ª, 29ª, 9ª, 19ª , 1ª, 21ª, 12ª, 18ª, 17ª, 34ª, 3ª, 27ª, 32ª, 16ª, 28ª, 13ª,
8ª, 5ª, 29ª, 25ª, 35ª, 4ª, 9ª e 11ª), consoante PA SEI n. 0001670-84.2018.6.22.8000, 0003119-77.2018.6.22.8000,
0003118-92.2018.6.22.8000,
0001668-17.2018.6.22.8000, 0001651-78.2018.6.22.8000, 000165263.2018.6.22.8000, 0001662-10.2018.6.22.8000, 0001671-69.2018.6.22.8000, 000166902.2018.6.22.8000, 0001655-18.2018.6.22.8000,0001660-40.2018.6.22.8000, 0001659Diário 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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55.2018.6.22.8000, 0001657-85.2018.6.22.8000, 0001656-03.2018.6.22.8000,000166647.2018.6.22.8000, 0001826-72.2018.6.22.8000,
0001658-70.2018.6.22.8000, 000166562.2018.6.22.8000, 0001673-39.2018.6.22.8000, 0001667-32.2018.6.22.8000, 000165348.2018.6.22.8000, 0001672-54.2018.6.22.8000, 0001664-77.2018.6.22.8000, 000166392.2018.6.22.8000 e 0001661-25.2018.6.22.8000, bem como a manifestação do senhor Secretário da SAOFC
(0380827), APROVO o Relatório SET 0378704, relativo às despesas realizadas com consumo de
combustíveis nas Eleições Gerais de 2018 e determino a publicação no DJE.
À SAOFC para ciência, publicação desta decisão no DJE, e, posteriormente, arquivamento dos presentes autos.
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 02/01/2019, às 16:37,
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 0381192 e o código CRC
7ABAE750.

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

Composição de Mesa Receptora n. 83-63.2018.6.22.0001
Interessada: Monica Peixoto Inez
Vistos,
Trata-se de processo que visa apurar a ausência da mesária Monica Peixoto Inez (secretária de mesa receptora
de votos) na seção eleitoral 90 desta 1ª Zona Eleitoral de Rondônia no 2º Turno da Eleição 2018.
Intimada para justificar o não atendimento da convocação, o(a) referido(a) mesário(a) apresentou justificativa
plausível, munida de documentação comprovatória da sua ausência, bem como inexistiu prejuízo significativo da
sua falta para o bom andamento dos trabalhos eleitorais.
Pelo exposto, acolho a justificativa formulada por MONICA PEIXOTO INEZ, título eleitoral n. 012952632305, e, por
conseguinte, deverá o cartório eleitoral lançar o ASE 175 para regularizar o cadastro eleitoral do(a) eleitor(a).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral e, após as outras providências de praxe, arquive-se.
Guajará-Mirim, 26 de dezembro de 2018.
JAIRES TAVES BARRETO
Juiz Eleitoral em substituição
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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5ª Zona Eleitoral
Sentenças

SENTENÇA Nº 001/2019/5ªZE
Processo nº 41-04.2018.6.22.0005 – Classe 26
Protocolo 8.428/2018
Assunto: Processo Administrativo – Alistamento Eleitoral – Cancelamento
SENTENÇA

Nº 001/2019/5ºZE

Vistos e examinados estes autos de Duplicidade de Cadastro de Pessoa Física – CPF registrado sob a ordem nº
41-04.2018.6.22.0005, em que os interessados foram cadastrados como eleitores da 5ª Zona Eleitoral, Carlos
Pereira de Abreu, em 5 de maio de 2009, eleitor de São Francisco do Guaporé, e, Elísio Pereira da Silva, em 6 de
novembro de 2018, eleitor de Costa Marques.
O sistema da Justiça Eleitoral constatou a duplicidade de CPF que, com a conferência pelo site da Receita
Federal (p.10), pode ser confirmada a inscrição 00909837260 como pertencente ao eleitor Carlos Pereira de
Abreu.
Intimado, o eleitor Elísio Pereira da Silva, compareceu ao cartório e seus documentos comprovaram o equívoco
em seu Registro Geral – RG (p. 8) do qual decorreu seu Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE (p. 5).
O caso de duplicidade é resolvido com base nos artigos 37, 38 e 40 da Resolução do TSE 21.538 de 2003.
A competência do juízo é definida pelo requerimento de inscrição eleitoral mais recente, no caso a inscrição de
Elísio Pereira da Silva, de 6/11/18, conforme inciso I, artigo 41, da referida resolução, pertencente ao juízo da 5ª
Zona Eleitoral.
As demais exigências regulamentares, que se referem à Informação nº 2187 – CRE/COORCRE/SERESE, foram
cumpridas quanto à intimação do eleitor Elísio Pereira da Silva e ao impedimento da revisão do seu cadastro com
o CPF errado (p. 02).
Diante do apresentado, DECIDO pelo cancelamento da inscrição eleitoral nº 018859902399 de Elísio Pereira da
Silva, o que faço com base no artigo 33, §2º, art. 37, VI, e art. 42, da Resolução nº 21.538, de 14 de outubro de
2003, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada mais.
Costa Marques, 8 de janeiro de 2018.
FÁBIO BATISTA DA SILVA
Juiz Eleitoral
9ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo nº 119-83.2018.6.22.0009
Classe 103 – Composição de mesa Receptora
Protocolo: 8363/2018
Requerente: Leticia Martins de Paula
Município: Pimenta Bueno/RO
Requerimento de justificativa
Decisão.
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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Trata-se de justificativa apresentada pela mesária Leticia Martins de Paula, com apresentação de documento
médico.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pelo acolhimento.
Decido.
Com razão o MPE quando se manifesta pelo acolhimento da justificativa, pois a eleitora convocada apresentou
atestado médico comprovando que no dia do pleito, por motivo de doença, estava impossibilitada de comparecer
para exercício do trabalho.
Ademais, não há notícias quando a eventual prejuízo causado em razão do não comparecimento da mesária, que
foi comunicado aos demais servidores a tempo de ocorrer a devida substituição antes do início do pleito.
Portanto, acolho a justificativa de ausência.
Ciência ao MPE.
Intime-se. Após arquive-se.
Pimenta Bueno, 08 de janeiro de 2019.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza Eleitoral da 09ª ZE
Processo nº 120-68.2018.6.22.0009
Classe 103 – Composição de mesa Receptora
Protocolo: 8429/2018
Requerente: Paula Jaruzo dos Santos
Município: Pimenta Bueno/RO
Requerimento de justificativa
Decisão.
Trata-se de justificativa apresentada pela mesária Paula Jaruzo dos Santos, com apresentação de documento
médico.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pelo acolhimento.
Decido.
Com razão o MPE quando se manifesta pelo acolhimento da justificativa, pois a eleitora convocada apresentou
atestado médico comprovando que no dia do pleito, por motivo de doença, estava impossibilitada de comparecer
para exercício do trabalho eleitoral.
Ademais, não há notícias quando a eventual prejuízo causado em razão do não comparecimento da mesária, que
foi comunicado aos demais servidores a tempo de ocorrer a devida substituição antes do início do pleito.
Portanto, acolho a justificativa de ausência.
Ciência ao MPE.
Intime-se. Após arquive-se.
Pimenta Bueno, 08 de janeiro de 2019.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza Eleitoral da 09ª ZE
Processo n.º 74-79.2018.6.22.0009
Classe 07 – Apuração de Eleição – Eleição Suplementar
Protocolo: 7.077/2018
Interessado: 09ª ZE
SENTENÇA
Cuida-se de processo de apuração de eleição, referente a eleição suplementar de Pimenta Bueno, realizada em
09 de dezembro de 2018, nos termos da Resolução do TRE-RO n. 30/2018.
É a síntese do necessário.
DECIDO.

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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Considerando que todos os procedimentos legais foram observados, não havendo impugnações ou recursos,
conforme ata da Junta Eleitoral, HOMOLOGO a Apuração das Eleição Suplementar de Pimenta Bueno.
Extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 07 de janeiro de 2019.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
Despachos

Processo n. 126-75.2018.6.22.0009
Protocolo: 8697/2018
Classe: 102
ORDENANTE: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
ORDENADO:
Juízo
Da
09ª
Zona
Eleitoral
–
Pimenta
Bueno/RO
Réus: Juliana Araújo Vicente Roque, Luiz Henrique Sanches Lima, Hermam Helmann de Oliveira Martins e
Rosimeire Aparecida Roque
Advogados: Nelson Canedo Motta – OAB 2721/RO, Igor Habib Ramos Fernandes – OAB 5193/RO e Cristiane
Silva Pavin – OAB 8221/RO
Finalidade: interrogatório do acusado LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA
DESPACHO
Designo audiência para interrogatório para o dia 21/02/2019, às 08h30min, a ser realizada na Sala de audiências
da 1ª Vara Cível de Pimenta Bueno.
Intimem-se.
Comunique-se o TRE.
Pimenta Bueno, 09/01/2019.
VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Juíza Eleitoral Substituta
Decisões Interlocutórias

Processo n. 126-75.2018.6.22.0009
Protocolo: 8697/2018
Classe: 102
ORDENANTE: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
ORDENADO:
Juízo
Da
09ª
Zona
Eleitoral
–
Pimenta
Bueno/RO
Réus: Juliana Araújo Vicente Roque, Luiz Henrique Sanches Lima, Hermam Helmann de Oliveira Martins e
Rosimeire Aparecida Roque
Advogados: Nelson Canedo Motta – OAB 2721/RO, Igor Habib Ramos Fernandes – OAB 5193/RO e Cristiane
Silva Pavin – OAB 8221/RO
DECISÃO

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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Declaro-me impedida para trabalhar no feito porquanto cônjuge do Promotor Eleitoral que subscreve a denúncia.
Determino a remessa ao juízo substituto.
P.B, 07/01/2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Despachos

Ação penal
Autos: 19-93.2016.6.22.0011
SADP: 8.765/2016
Parte: João Roberto Cecílio
DESPACHO
Tendo havido interpretação equivocada do número de parcelas, estando comprovada a dificuldade financeira
aliada a severos problemas de saúde do réu, determino a suspensão do cumprimento da pena em albergue,
concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias a ser contado deste despacho para o resgate das demais parcelas.
Cacoal-RO, 07 de janeiro de 2019
Mário José Milani e Silva – juiz eleitoral da 11ª ZE
12ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL n.º 01/2019
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral, LEONEL PEREIRA DA ROCHA, no uso de suas
atribuições legais, etc.,
Publicar, em cumprimento ao disposto no art. 59, da Resolução/TSE nº 23553/2017, que o PT, apresentou a
respectiva prestação de contas final referente às eleições de 2018, facultando, a qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação às contas apresentadas.
Dado e passado na circunscrição eleitoral de Espigão D' Oeste, Estado de Rondônia, aos 03 de dezembro de
2018. Eu,____, José Barbosa Pereira Júnior, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo.
JOSÉ BARBOSA PEREIRA JÚNIOR
Chefe de cartório 12ª ZE
19ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 01/2019
A Excelentíssima Juíza da 19ª Zona Eleitoral, Drª. Larissa Pinho de Alencar Lima, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao
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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determinado na Resolução TSE nº 23.553/2018, está aberto o prazo de três dias para que qualquer interessado
possa impugnar as declarações de ausência de movimentação de recursos abaixo relacionadas. No mesmo prazo
os legitimados poderão, também, relatar fatos e indicar provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
Autos de Prestação de Contas nº 47-66.2018.6.22.0019 – Classe 25
Protocolo: 7538/2018
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro Anual de 2018
Interessado: Partido Democrático Trabalhista do município de São Felipe do Oeste/RO
Presidente: Deivid Ronier Pauli
Tesoureiro: Jenilson Diogo Misturini
Advogada: Marli Rosa de Mendonça – OAB/RO 2623
E para que chegue a conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
átrio deste Cartório Eleitoral e publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste
município de Santa Luzia D'Oeste, estado de Rondônia, aos 08 de JANEIRO de 2018. Eu, Leiliane Moreira de
Almeida Mageste, Técnico Judiciário da 19 Zona Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo por determinação judicial.
Leiliane Moreira de Almeida Mageste
Técnico Judiciário da 19ª ZE
20ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo Prestação de Contas nº 27-72.2018.6.22.0020
Interessado: PARTIDO VERDE – PV
ADVOGADO: ADEMIR DIAS DOS SANTOS OAB/RO 3774
SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de omissão na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como requerido o
órgão de direção municipal do Partido Verde - PV de Porto Velho/RO.
O Partido supramencionado não apresentou espontaneamente a prestação de contas no prazo legal determinado
pelo artigo 32 da Lei 9.096/95.
Notificado para a apresentação, na pessoa do presidente, o partido deixou transcorrer in albis o prazo de 72 horas
(art. 30 da Res. TSE nº 23.464/2015).
O Ministério Público Eleitoral, às fls. pugnou pela não prestação das contas e aplicação da disposição contida no
art.30 da Resolução 23.464/2015.
Às fls. veio parecer conclusivo às fls., opinando pela não prestação de contas, em razão de ausência de qualquer
informação financeira, contábil e patrimonial.
É a síntese necessária. DECIDO.
Conforme art. 34 da Lei 9.096/95 compete à Justiça Eleitoral fiscalizar a prestação de contas dos partidos políticos
em todas as esferas de direção. Para tanto, deve-se sopesar os aspectos formais, técnicos e a realidade fática na
qual o órgão partidário está inserido.
A Resolução TSE n. 23.464/2015 regulamenta a forma de apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças
obrigatórias em seu art. 29. A omissão com relação ao dever de apresentar as contas no prazo legal implica na
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme artigo 48 da Resolução acima
citada.
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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Dispõe, ainda, o art. 46, IV, a, da Res. TSE nº 23.464/2015:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:(...)IV pela não
prestação, quando:(...)a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos (...)
Verifica-se que, mesmo instado a regularizar as impropriedades identificadas, o partido manteve-se inerte,
demonstrando atitude de desapreço com as intimações da Justiça Eleitoral.
Não obstante, a ausência de apresentação de contas tem como consequência, prevista no art. 42 da Res. TSE
23.465/2015, a suspensão da anotação ou registro do partido pelo prazo em que se perdurar a inadimplência.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Verde - PV referente ao exercício 2017,
para determinar a suspensão da anotação ou registro do partido e a suspensão de recebimento de novas cotas do
fundo partidário, nos termos do art. 42 da Res. TSE n. 23.465/2015 e art. 37-A da Lei 9096/95, com efeitos a partir
da publicação desta, pelo prazo em que perdurar a omissão.
Oficie-se aos órgãos de direção nacional e regional do partido.
Publique-se no DJE/TRE/RO. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Ciência ao MPE.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Porto Velho 19 de novembro de 2018.
Acir Teixeira Grécia
Juiz Eleitoral – 20ª ZE
Processo Prestação de Contas nº 28-57.2018.6.22.0020
Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Advogado: Rosa Maria das Chagas OAB/RO 391 B
SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de omissão na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como requerido o
órgão de direção municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Porto Velho/RO.
O Partido supramencionado não apresentou espontaneamente a prestação de contas no prazo legal determinado
pelo artigo 32 da Lei 9.096/95.
Notificado para a apresentação, na pessoa do presidente, o partido deixou transcorrer in albis o prazo de 72 horas
(art. 30 da Res. TSE nº 23.464/2015).
O Ministério Público Eleitoral, à fl.17 pugnou pela não prestação das contas e aplicação da disposição contida no
art.30 da Resolução 23.464/2015.
Às fls.18/20 veio parecer conclusivo, opinando pela não prestação de contas, em razão de ausência de qualquer
informação financeira, contábil e patrimonial.
É a síntese necessária. DECIDO.
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Conforme art. 34 da Lei 9.096/95 compete à Justiça Eleitoral fiscalizar a prestação de contas dos partidos políticos
em todas as esferas de direção. Para tanto, deve-se sopesar os aspectos formais, técnicos e a realidade fática na
qual o órgão partidário está inserido.
A Resolução TSE n. 23.464/2015 regulamenta a forma de apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças
obrigatórias em seu art. 29. A omissão com relação ao dever de apresentar as contas no prazo legal implica na
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme artigo 48 da Resolução acima
citada.
Dispõe, ainda, o art. 46, IV, a, da Res. TSE nº 23.464/2015:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:(...)IV pela não
prestação, quando:(...)a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos (...)
Verifica-se que, mesmo instado a regularizar as impropriedades identificadas, o partido manteve-se inerte, não
trouxe a sua situação patrimonial, o resultado financeiro do exercício, ou ao menos a declaração de ausência de
movimentação no período, demonstrando atitude de desapreço com as intimações da Justiça Eleitoral.
Não obstante, a ausência de apresentação de contas tem como consequência, prevista no art. 42 da Res. TSE
23.465/2015, a suspensão da anotação ou registro do partido pelo prazo em que se perdurar a inadimplência.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Republicano dos Trabalhadores - PT,
referente ao exercício 2017, para determinar a suspensão da anotação ou registro do partido e a suspensão de
recebimento de novas cotas do fundo partidário, nos termos do art. 42 da Res. TSE n. 23.465/2015 e art. 37-A da
Lei 9096/95, com efeitos a partir da publicação desta, pelo prazo em que perdurar a omissão.
Oficie-se aos órgãos de direção nacional e regional do partido.
Publique-se no DJE/TRE/RO. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Ciência ao MPE.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Porto Velho 27 de novembro de 2018.
Acir Teixeira Grécia
Juiz Eleitoral – 20ª ZE
21ª Zona Eleitoral
Despachos

Autos 16-40.2018.6.22.0021
Autos de Prestação de contas
Interessado: Partido da República – Diretório Candeias do Jamari/RO
Advogado: Nelson Canedo Mota OAB/RO 2721
Origem: Candeias do Jamari – 21ª ZE/RO
Vistos,
Considerando o teor do parecer conclusivo juntado às fls. 21/23 e visando a evitar futura alegação de nulidade,
façam vistas destes autos ao Partido/interessando, por meio de sua Defesa, para o fim de ciência e regularização,
no prazo de 3 (três) dias, das falhas apontadas no referido parecer.
Havendo a apresentação de manifestação, submetam, novamente, ao analista das contas para reavaliação.
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Não havendo a apresentação de defesa, remetam os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Porto Velho/RO, 06 de dezembro de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/RO

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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