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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria – 251/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal;
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE n. 22.582, de 30 de agosto de 2007;
Considerando o que consta no Processo Administrativo de avaliação nº 0003441-05.2015.6.22.8000.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor abaixo relacionado, promoção funcional, na carreira de Técnico Judiciário do Quadro
de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia nos termos do art. 9º, §2º, da Lei n. 11.416, de 15 de
dezembro de 2006 e da Resolução TSE n. 22.582/2007.
Nome: ARTHUR DIONIZIO GUSMÃO DE ANDRADE
Cargo: Técnico Judiciário
Promoção da Classe B Padrão 10 para a Classe C Padrão 11
Efeitos a partir de 06/12/2017
Art. 2º Os efeitos financeiros contarão das datas das respectivas progressões/promoções, conforme estabelecidos
no artigo anterior, condicionadas suas implementações à disponibilidade orçamentária.
Art. 3º Revogar as disposições em contrário contidas na Portaria nº 220/2018.
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 11/04/2018, às 16:46,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0279812 e o código CRC
E0BAC3F4.
Decisão em processo administrativo

Decisão – 124/2018
INTERESSADO: NEITON LIMA DE CARVALHO
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ASSUNTO: Pedido de prorrogação do prazo para entrega do trabalho de conclusão de curso
Decisão Nº 124 / 2018 - PRES/ASSPRES
Os autos em tela vieram a esta Presidência para fins de apreciação de pedido de licença capacitação formulado
pelo servidor Neiton Lima de Carvalho, no qual requer a prorrogação do prazo de entrega do referido Trabalho de
Conclusão de Curso até o término do semestre letivo, dia 13 de julho de 2018 (0263935).
Para justificar o pedido, apresentou os seguintes argumentos: a) complexidade do tema escolhido (Justiça
Eleitoral: Particularidades afetas à sua composição); b) escassez de produção científica na área tema
e c) questões envolvendo a saúde de sua filha durante o prazo da licença.
Previamente ouvidas, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Diretoria-Geral procederam ao exame dos autos e
inclinaram-se de modo favorável ao pedido apresentado (eventos 0267593 e 0274179).
Importante rememorar que a prorrogação pleiteada há de ser concedida em caráter excepcional e somente depois
de sopesadas as particularidades do caso concreto. No entanto, considerando as justificativas apresentadas e as
análises realizadas pelas unidades previamente consultadas, DEFIRO a prorrogação solicitada pelo
servidor Neiton Lima de Carvalho, assinalando o término do semestre letivo (dia 13 de julho de 2018) como prazo
máximo para entrega de seu trabalho de conclusão de curso.
Ciência ao servidor, Diretoria-Geral e Secretaria de Gestão de Pessoas.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, abril de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 11/04/2018, às 16:44,
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 0277887 e o código CRC
401CACA3.
Decisão – 131/2018
PROCESSO: 0002511-16.2017.6.22.8000
INTERESSADO: TRE
ASSUNTO: Pedidos de registro em banco de horas
Decisão Nº 131 / 2018 - PRES/ASSPRES
Vieram os autos a esta Presidência para fins de deliberação acerca de pedidos de registro em banco de horas
relativas a serviços executados durante o recesso forense do ano de 2017 em quantitativos excedentes àqueles
previamente autorizados e, portanto, em contrariedade à Portaria TRE-RO nº 1002/2017 (0252439).
Figuraram como requerentes as seguintes unidades: 4ª ZE (0255783), 9ª ZE (0256551), AJDG (0256736), COFC
(0257333), COMAP (0260158) e COSEG (0261285), todas fazendo constar suas respectivas justificativas.
Acerca de tais pedidos, manifestou-se a Diretoria-Geral pelo registro no banco de horas do servidor José Pasdiora
Júnior (4ª ZE) e da servidora Valdeliza Cosmo Rodrigues (9ª ZE), porquanto cumpridos todos os requisitos
exigidos, nos termos da Resolução TSE nº 22.901/2008 e Portarias 942 e 1.002/2017. Quanto aos demais
pedidos, aquela Diretoria inclinou-se desfavorável, por não se coadunarem com o regramento pertinente
àmatéria (evento n. 0279242).
É o breve relatório.
Inicialmente, como bem asseverado pela DG na Manifestação n. 505 (0279242), as unidades solicitantes
deveriam observar os ditames estabelecidos na Resolução TSE nº 22.901/2008 e Portaria TRE/RO n. 942/2017.
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Ao adotar tais balizas, é forçoso reconhecer que as justificativas posteriormente apresentadas contemplam
apenas atividades de natureza ordinária, não se vislumbrando tarefa excepcional ou imprevisível que não pudesse
contar com prévios planejamento e solicitação.
Conforme Portaria n. 1002/2017 (0252439), a Presidência deste Tribunal majorou os quantitativos de horas
inicialmente autorizados (4 horas), tomando por base as informações trazidas pelas unidades que noticiaram o
excesso de demandas resultantes do fechamento de exercício. Desse modo, não sendo demonstrado um fator de
imprevisibilidade ou excepcionalidade, há que se concluir pela falha de planejamento ou pela falta de solicitação
tempestiva.
A despeito da dedicação e esmero das unidades que realizaram serviços em quantitativos acima daqueles
efetivamente autorizados, há que se primar pela correta ordem das etapas, quais sejam: levantamento
das necessidades inadiáveis, solicitação prévia e autorização superior. A inversão de fases, a exemplo da
execução desguarnecida de autorização antecedente, se mostra temerária e em rota de colisão com a política de
planejamento adotada por este Tribunal.
Também não se pode olvidar que os quantitativos de horas trabalhadas durante os períodos de recesso forense
podem ser futuramente retribuídos em pecúnia, tal como já ocorrido em exercícios anteriores, razão pela qual
exsurge um dever de cuidado especial no controle da formação de banco de horas decorrentes dessa natureza.
Pelas razões aqui consignadas e com base nas ponderações apresentadas pela Diretoria-Geral:
I - DEFIRO o registro no banco de horas do servidor José Pasdiora Júnior (4ª ZE), no total de 56 minutos, e da
servidora Valdeliza Cosmo Rodrigues, (9ª ZE), no total de 1 hora, que deverão ser majorados em cem por
cento (art. 3º da Portaria 942/2017), já que devidamente justificados e cumpridos os requisitos exigidos na
Resolução TSE nº 22.901/2008 e Portarias TRE/RO n. 942 e 1.002/2017 e;
II - INDEFIRO os pedidos formulados pelas unidades AJDG (0256736), COFC (0257333), COMAP (0260158) e
COSEG (0261285), por, a contrario sensu, não se amoldarem aos termos da normatização de regência e aos
procedimentos administrativos previamente estabelecidos.
Ciência à Diretoria-Geral e às unidades interessadas.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, abril de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 11/04/2018, às 16:44,
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 0279390 e o código CRC
6DBCFBEB.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias
Portaria – 254/2018
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A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA no desempenho de suas
atribuições descritas no inciso IV do art. 3º da Portaria TRE-RO n. 269/2016, considerando o constante do
Processo SEI n. 0000906-15.2018.6.22.8060, evento 0279714, RESOLVE:
Interromper a partir de 10/04/2018 as férias relativas ao exercício de 2017 da servidora Juliana Hernandez de
Figueiredo.
Determinar que o saldo remanescente seja usufruído no período de 1º a 29 de março de 2019.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, abril de 2018
Aurea Cristina Saldanha Oliveira Aragão
Diretora-Geral, em substituição
Documento assinado eletronicamente por AUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGÃO, Diretor(a)-Geral Em Substituição, em 11/04/2018, às 19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Acórdãos

ACÓRDÃO N. 40/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 704-18.2016.6.22.0006 - CLASSE 30 - PORTO VELHO - RO
Relator: Juiz Paulo Rogério José
Recorrente: Ana Flora Camargo Gerhardt
Advogada: Erika Camargo Gerhardt - OAB: 1911/RO
Advogado: Richard Campanari - OAB: 2889/RO
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade - OAB: 6175/RO
Advogada: Mariana Silva - OAB: 8810/RO
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Prestação de contas. Candidato a vereador. Doações estimáveis em dinheiro.
Registro unilateral dos doadores. Indícios de omissão de receita. Desaprovação na origem. Notificação para
diligência e retificação das contas. Não ocorrência. Violação ao devido processo legal. Nulidade. Retorno dos
autos à origem.
I – A sistemática da análise das contas prestadas à Justiça Eleitoral recomenda, quando detectadas falhas e
impropriedades, a intimação do prestador para promover a regularização dos registros defeituosos ou faltantes, de
modo que a desaprovação sumária das contas configura violação ao princípio constitucional do devido processo
legal, nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, eivando de nulidade o ato decisório.
II – Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
III – Retorno dos autos ao juízo de origem.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 5 de abril de 2018.
Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Relator
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ACÓRDÃO N. 41/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 74-43.2017.6.22.0000 - CLASSE 25 - PORTO VELHO-RO
Relator: Juíza Eleitoral Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Interessado: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Advogada: Daguimar Lustosa N. Cavalcante - OAB: 4120/RO
Advogado: Edson de Oliveira Cavalcante - OAB: 1510/RO
Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB: 2721/RO
Advogada: Cristiane Silva Pavin - OAB: 8221/RO
Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro 2016. Intempestividade. Irregularidade formal.
Observância das demais exigências legais. Aprovação com ressalvas.
I — Aprova-se com ressalvas as contas que, apesar de atendidas as demais exigências da Lei n. 9.096/95 e
Resolução TSE n. 23.464/2015, foram apresentadas intempestivamente.
II — Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em julgar as contas aprovadas com
ressalvas, nos termos do voto da relatora, à unanimidade.
Porto Velho, 5 de abril de 2018.
Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Decisões judiciais

RECURSO CRIMINAL N. 8262114-98.2009.6.22.0006

CLASSE 31

Assunto: RECURSO CRIMINAL - Falsidade Ideológica
Recorrente: JOSÉ JUVENIL COELHO
Advogado: AGNALDO MUNIZ - OAB: 258-B/RO
Recorrente: RUI DA COSTA ABRANTES
Advogado: SEBASTIÃO FERREIRA LEITE - OAB: 11381/GO
Advogada: KEILA CRISTINA EUSTÁQUIO - OAB: 20369/GO
Advogado: SEBASTIÃO HÉLCIO PEREIRA ALVES FILHO - OAB: 26469/GO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Foi proferida a seguinte decisão da lavra da Excelentíssima Relatora:
Trata-se de dois recursos criminais manejados por José Juvenil Coelho e por Rui da Costa Abrantes em razão da
sentença de lavra do Juízo da 6ª Zona Eleitoral da Capital, que julgou procedente denúncia formulada pelo
Ministério Público Eleitoral e os condenou como incursos nas penas do art. 350 do Código Eleitoral - falsidade
ideológica eleitoral.
O primeiro recorrente, José Juvenil Coelho, recebeu em definitiva a pena privativa de liberdade igual a (2) anos de
reclusão e mais sete (7) dias-multa, ao valor dia correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
época do fato; o segundo, Rui da Costa Abrantes, foi condenado em definitivo a um (1) ano de reclusão e
pagamento de três (3) dias-multas ao valor dia correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época
do fato.
Na denúncia de fls. 02/03 sustenta o órgão ministerial que, nas eleições de 2006, o acusado José Juvenil Coelho,
então proprietário do Instituto Phoenix Consultores e Associados, requereu junto à Justiça Eleitoral registro de
pesquisa de opinião pública (fl. 10), requerimento este instruído com declaração falsa na qual o segundo acusado,
Rui da Costa Abrantes, afirma ser o profissional de estatística responsável pela dita pesquisa (fl. 31), quando não
o era.
José Juvenil alega nas razões recursais de fls. 466/468 que todas as pesquisas foram realizadas, fiscalizadas,
gerenciadas e assinadas pelo segundo recorrente, Rui Abrantes, como ocorre ainda com as pesquisas registradas
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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na 6ª Zona Eleitoral nos meses de maio a janeiro de 2016 que também teriam sido assinadas pelo mesmo
estatístico e, dessa forma, a seu ver, as informações trazidas à Justiça Eleitoral são verdadeiras. Requer
provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.
Rui Abrantes, no seu recurso, em preliminar, argui a nulidade do feito tendo em vista não lhe ter sido facultada a
suspensão condicional do processo; no mérito, afirma que a declaração questionada é verdadeira porque se
refere tão somente ao plano amostral e que o recorrente não foi o responsável pelo resultado da pesquisa.
Sustenta a fragilidade das provas coligidas ao processo e requer a reforma da sentença combatida, para ao final
absolvê-lo.
Nas contrarrazões, o Parquet Eleitoral de primeiro grau afirma que a mera ausência de proposta de suspensão
condicional do processo não vicia os atos instrutórios praticados, pois o prejuízo alegado não vincula a validade
das provas colhidas no processo. No mérito, sustenta que a materialidade está comprovada pelos documentos
carreados aos autos e nos interrogatórios colhidos. Requer o não provimento do recurso.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se às fls. 504/506 também pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo não provimento para manter intacta a sentença recorrida.
Em despacho de fl. 509, determinei a remessa dos autos ao Parquet de segundo grau, para se pronunciar acerca
de eventual prescrição da pretensão punitiva, tendo a Procuradoria Regional requerido o reconhecimento da
extinção da punibilidade dos recorrentes, em virtude da prescrição da pretensão punitiva (fl. 510).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, a prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser
reconhecida de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, vejamos:
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.
Em virtude da sentença condenatória, sem recurso do Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena
aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, conforme o disposto no art. 110, §
1º, do Código de Processo Penal e na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial
data anterior à denúncia ou queixa.
STF. SÚMULA 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação.
Conforme já relatado, além do pagamento de multa, José Juvenil Coelho foi condenado a 02 (dois) anos de
reclusão, e Rui da Costa Abrantes condenado a 01 (um) ano de reclusão, de modo que, nos termos do art. 109, V,
do Código Penal, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos.
Compulsando os autos, verifico que a denúncia foi recebida no dai 24/09/2009, conforme decisão de fl. 143; e a
sentença condenatória foi publicada no Diário Eletrônico do dia 18/03/2014, conforme certidão de fl. 436 (Vol. III).
Como se pode observar, na data da publicação da sentença a prescrição da pretensão punitiva já estava
consumada, eis que decorrido lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação
do édito condenatório, sem interposição de recurso da acusação. Nesse sentido, trago julgado do Tribunal
Superior Eleitoral:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SANÇÃO DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO,
SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
PRAZO FIXADO SEGUNDO A PENA EM CONCRETO. ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE
MAIS DE QUATRO ANOS, APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM A OCORRÊNCIA DE
QUALQUER OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PUNITIVA
PRESCRITA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A pena restritiva de direitos prescreve no mesmo prazo em que prescreveria a pena privativa de liberdade.
Precedentes do STJ.
2. Na espécie, a sentença condenatória, que transitou em julgado para a acusação, aplicou ao recorrente a pena
de prestação de serviços à comunidade, em substituição à sanção de dois anos de reclusão. O prazo
prescricional, considerando a pena em concreto, portanto, é de quatro anos, consoante dispõem os arts. 109, V, e
110, § 1º, do Código Penal.
3. Após a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (12.11.2002),
transcorreram mais de quatro anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva do curso do prazo
prescricional.
4. Não se cuida, no caso, de prescrição da pretensão executória, que somente surge após o trânsito em julgado
em definitivo da ação penal.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, escoando, desde a publicação da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior ao prazo previsto no art. 109 do
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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Código Penal sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo previsto no art. 117 de referido diploma legal,
sequer o trânsito em julgado definitivo da ação penal, prescreve a pretensão punitiva do Estado. Precedentes.
6. Recurso em habeas corpus provido.
(Ac. de 4.5.2010 no RHC nº 135, rel. Min. Aldir Passarinho Junior)
Destaco que no decurso do lapso temporal em comento, à exceção da decisão que recebeu a denúncia, não
constatei outras causas de interrupção da prescrição, tampouco qualquer das hipóteses impeditivas ou
suspensivas previstas no Código de Processo Penal.
Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 350, caput,
do Código Eleitoral, imputado aos recorrentes, em relação aos quais julgo extinta a punibilidade, nos termos dos
arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal, e, por via de consequência, declaro prejudicado os
demais requerimentos formulados nos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquive-se.
Porto Velho, 11 de abril de 2018.
(a) Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora.
Despachos judiciais

RECURSO ELEITORAL N. 8-48.2017.6.22.0005

CLASSE 30

Assunto: RECURSO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - COSTA
MARQUES/RO
Recorrente: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado: THIAGO FERNANDES BECKER - OAB: 6839/RO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Foi proferida a seguinte decisão da lavra da Excelentíssima Relatora:
Trata-se de recurso contra sentença que julgou desaprovadas as contas do exercício financeiro de 2016,
prestadas pelo recorrente.
Na espécie, o prazo de recurso regra-se pelas disposições do art. 52, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, que
estabelece, verbis:
Art. 52. Da decisão sobre a prestação de contas dos órgãos partidários, cabe recurso para os Tribunais Regionais
Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deve ser recebido com efeito suspensivo.
§ 1º Os recursos devem ser apresentados no prazo de 3 (três) dias a contar da data da publicação da sentença ou
do acórdão.
No presente caso, verifico hipótese de recurso extemporâneo, uma vez que a sentença foi publicada no Diário de
Justiça Eletrônico do dia 07/02/2018 (fl. 27), e o recurso foi protocolado no dia 16/02/2018 (fl. 26). Ademais, as
certidões de fls. 38 e 46-v noticiam a intempestividade do apelo.
Dessa forma, evidencia-se nos autos a manifesta intempestividade do recurso manejado, situação que,
eventualmente, obsta o seu conhecimento, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 33, inciso XXVIII, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Assim, diante de tal óbice ao regular trâmite do apelo, nos termos do art. 10 do CPC, determino a intimação do
recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias sobre a intempestividade da peça recursal.
Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Porto Velho-RO, 11 de abril de 2018.
(a) Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
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Contratos
Atas de Registro de Preços

Extrato de Ata Registro Preços - SECONT
Extrato de Ata Registro Preços
Espécie: Extrato das Atas de Registro de Preços nºs. 09 a 12/2018, decorrentes do Pregão Eletrônico TRE-RO
031/2017/TRE-RO. Processo SEI 0001086-51.2017.6.22.8000. 1ª) ARP nº 09/2018 –Adjudicatária: HORIZONTE
COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - EPP. CNPJ: 09.071.136/0001-67. Objeto: I) Item 03 do
Edital. Martelete Elétrico. Martelete Perfurador e Rompimento. Potência: 800 W ou maior; Rotações por minuto
(RPM): 1.300 ou maior; Impactos por minuto: 4200 ou maior; Capacidades Mínimas: Concreto: 20 mm, Aço: 13
mm, Madeira:30 mm Concreto (com coroa diamantada): 68 mm; Energia de Impacto: 2.7 joules ou maior; Peso:
2.9 kg ou menor; Sistema SDS; Tensão de alimentação: 110V Empunhadura Emborrachada. Garantia mínima: 12
meses. Assistência técnica em Porto Velho - Rondônia. Marca: BOSCH. Modelo: GSB 2-24 D. Unid. Quant.: 1,
Vlr. Unit.: R$ 930,14, valor do item R$ 930,14. 2ª) ARP nº 10/2018 –Adjudicatária: I F DE SOUZA ME. CNPJ:
27.295.341/0001-98. Objeto: I) Item 01 do Edital. Serra Circular. Potência: 1.800W ou maior; Capacidades de
cortes inclinados de 90 a 45 graus com graduação de indicação do angulo; Profundidade mínima de corte a 90
graus: 63 mm; Diâmetro da lâmina: 185 mm ou maior; Rotações por minuto (RPM): 5.000 ou maior; Peso: 5 kg ou
menor; Punho emborrachado; Ajuste de Angulo e Profundidade; Chaves para substituição de discos; Acessórios
inclusos: Guia lateral e Disco de corte; Suporte para encaixe e ajuste de guia lateral para cortes paralelos; Tensão
de alimentação: 110 V; Garantia mínima: 12 meses; Assistência técnica em Porto Velho - Rondônia. Marca:
MAKITA. Modelo: 5007N. Unid. Quant.: 2, Valor Unit. R$ 948,73, valor do item R$ 1.897,46. 3ª) ARP nº 11/2018 –
Adjudicatária: LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA ME. CNPJ: 26.535.863/0001-57. Objeto: I) Item 05 do
Edital. Esmerilhadeira Portátil. Potência: 1.100 W ou maior; Rotações por minuto - RPM mínima: 11.000; Diâmetro
do disco: 125 mm; Dimensões aproximadas (C x A): 297 mm x 103 mm; Peso 2.4 Kg ou menor; Capa de proteção;
Empunhadura utilizável na direita ou esquerda com sistema Antivibração; Trava de fuso para troca de acessórios;
Chaves para substituição de discos; Incluso Disco de Corte; Tensão de alimentação: 110 V; Garantia mínima: 12
meses Assistência técnica em Porto Velho - Rondônia. Marca: BOSCHA. Modelo: 1100w. Unid. Quant.: 3, Valor
Unit. R$ 487,30, valor do item R$ 1.461,90. 4ª) ARP nº 12/2018 –Adjudicatária: MIGUEL DE ANTONI
DISTRIBUIDORA EPP. CNPJ: 05.460.773/0001-74. Objeto: I) Item 08 do Edital. Roçadeira Manual. Cilindrada
Mínima: 35,2 cm³ Peso máximo sem equipamento de corte: 8,0 kg Comprimento total mínimo 1850 mm
Alimentação: Gasolina (combustão) ·Potência Mínima: 1,7 kw. Rotação Mínima na marcha lenta: 2500 rpm.
Rotação máxima: 12500 rpm Ignição magnética com comando eletrônico. Capacidade Tanque Combustível
mínimo: 0,58 litros Sistema Anti-vibratório Garantia mínima: 12 meses Assistência técnica em Porto Velho Rondônia. A máquina deverá vir acompanhada de cabeçote de corte (trimcut) para uso de fio, 01 lâmina de 03
pontas, 01 lâmina de 2 pontas e cinto duplo de suporte. Marca: AGRIGARDEN. Modelo: AW430. Unid. Quant.: 2,
Valor Unit. R$ 900,00, valor do item R$ 1.800,00. Valor Total das ARP’s: R$ 6.089,50. Vigência das Atas: 12
meses a contar da publicação no D.O.U. Assinadas por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO,
em 10/04/2018 e pelos representantes das empresas, em datas variadas.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
12/04/2018, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 12/04/2018, às 16:44, 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 0280731 e o código CRC DC73C1C4.
Extrato de Nota de Empenho

Extrato de Nota de Empenho - SECONT
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2018NE000276, de 06/04/2018. Contratada: MULT GRAF INDUSTRIA
GRÁFICA, EDITORA E COMÉRCIO –EIRELI. CNPJ nº. 10.176.343/0001-65. Programa Trabalho:
02122057020GP0011. Natureza Despesa: 33.90.30.59. Objeto: Cartaz (tipo 1) - impressão e acabamento de
cartaz. Tamanho a2 (420 x 594 mm), em papel couchê liso 120g, impressão em 4x0 cores. Acondicionado em
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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embalagens com 100 (cem) unidades. (cód. 54836). Marca: Mult Graf. prazo de entrega: primeira versão para
aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 2 (dois) dias corridos a contar do
recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO em até 3 (três) dias corridos após
aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Quant.: 600; Vlr. Unit. R$ 0,90; Valor total da Nota de Empenho:
R$ 540,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 02/2018,
vinculada ao Pregão Eletrônico nº. 26/2017/TRE-RO. Processo: SEI 0000332-75.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
12/04/2018, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 12/04/2018, às 14:03, 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/servicosjudiciais/verificacao informando o código verificador 0280607 e o código CRC 02218825.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
7ª Zona Eleitoral
Despachos

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
Autos de Execução Fiscal n. 3-25.2014.6.22.0007
Requerente: Procuradoria da Fazenda Nacional
Requerido: Jean Carlos dos Santos
Vistos, etc.
1. Expeça-se carta precatória para o Juízo da Zona Eleitoral de Jaru/RO com vistas à expropriação do bem
penhorado (fl. 37) - veículo Fiat Strada Working 2013/2013, placa NCE5986, e Toyoya Hilux CD 4x4, SRV, placa
NDV0606/RO devidamente avaliados à fl. 37, nos termos do artigo 886, inciso V, CPC, por meio do LEILÃO
PÚBLICO.
2. O leilão será realizado por Oficial de Justiça, de forma presencial.
3. O Juízo Deprecado deverá tomar as providências de práxo para as publicações/divulgações do ato,
observando-se que sua publicação deve ocorrer pelo menos 05 (cinco) dias antes da data marca para o leilão,
informando expressamente se o leilão será realizado de forma presencial.
4. Consigne-se no edital que será considerado preço vil o lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de
avaliação do bem (art. 891, parágrafo único, CPC). O pagamento deverá ser preferencialmente à vista, por
depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892, CPC), podendo o arrematante apresentar proposta de
pagamento parcelado desde que observados os requisitos previstos no artigo 895 do CPC, considerando que a
apresentação de proposta com pagamento parcelado não suspende o leilão, prevalecendo sempre o pagamento à
vista.
5. Intime-se o executado, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, acerca do leilão designado (artigo
889, inciso I do CPC).
6. Intime-se e expeça-se o necessário
VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 11 de abril de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza da 7ª Zona Eleitoral
Decisões Interlocutórias
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PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
Autos de Ação Penal Eleitoral n. 1-55.2014.6.22.0007
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu (s): Francisco Emanuel Alves Filho, José Silva Mota e Adenilson da Silva Fonseca
Advogado (s): Marcos Pedro Barbas Mendonça OAB/RO 4.476, Dennis Lima Batista Gurgel OAB/RO 7.633,
Fabiano Reges Fernandes OAB/RO 4.806, Rafaela Pammy Fernandes Silveira OAB/RO 4.319, André Stéfano
Mattge Lima OAB/RO 6.538 e Hamilton Júnior Andrade Trondoli OAB/RO 6856.
DECISÃO
Versam os autos a respeito de ação penal por crime eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
em desfavor de FRANCISCO EMANUEL ALVES FILHO, JOSÉ SILVA MOTA e ADENILSON DA SILVA
FONSECA.
Às fls. 353/363 constou a sentença proferida por este Juízo.
Na sequência, foi apresentado embargos de declaração (fls. 364/365) pelo requerido Adenilson da Silva Fonseca,
no qual aponta omissão da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios do advogado dativo.
É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente, importa observar que segundo o artigo 1.022, do Código de Processo Civil: “Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material.”
Da análise dos autos vislumbro razão parcial ao argumento da embargante concernente a omissão apontada na
sentença, haja vista que este Juízo ao proferir a sentença não dedicou-se a dispor sobre os honorários
advocatícios em favor do advogado dativo.
Contudo, em que pese o reconhecimento da omisão tal situação, por si só, não tem o condão de fixar os
honorários no patamar requerido pelo embargante, haja vista que este pugna pela fixação do valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), fundamentando o uso da tabela da OAB.
Imperioso salientar que muito embora o advogado dativo tenha atuado em uma audiência (fl.255, 265) e
apresentado as alegações finais (fls. 347/351) a fixação do valor pleiteado se mostra desproporcional,
notadamente porque da análise dos autos nota-se que anteriormente a defesa e acompanhamento do processo
havia sido realizada pelo Dr. Hamilton primeiro advogado dativo nomeado, vindo o Dr. André Stefano atuar ao
final do processo.
Ademais, em outros processos semelhantes nesta comarca, tem-se fixado como patamar para os honorários dos
advogados dativos o valor de R$ 5.000,00, o que se mostra mais justo e razoável face a menor complexidade da
atuação do dativo ao feito.
Por todo o exposto, recebo os embargos declaratório ora analisados, e ACOLHO PARCIALMENTE o pedido
posto, motivo pelo qual fixo a título de honorários advocatícios em favor do advogado dativo Dr. André Stefano
Mattge Lima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em tempo, em razão da notória omissão deste Juízo quanto a fixação dos honorários também em relação ao
primeiro advogado dativo, fixo em favor do Dr. Hamilton Júnior Constantino Andrade Trondoli OAB/RO 6856
honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mais, permanece a sentença inalterada.
Intimem-se as partes.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA / MANDADO.
Ariquemes, 10 de abril de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza da 7ª Zona Eleitoral
9ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO N. º 17/2018
Processo nº 413-09.2016.6.22.0009
Protocolo: 28949/2016
Classe 03 – AIJE
Autor: Ministério Público Eleitoral
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Investigado: Edvan Pereira de Oliveira Bastos
Advogados: Jonatas da Silva Alves – OAB/RO 6882 e Priscila Moraes Borges – OAB/RO 6263
A Excelentíssima Senhora Roberta Cristina Garcia Macedo, Juíza Eleitoral em Substituição desta 09ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, pelo presente, intima o investigado acima indicado, por meio de seus
advogados, para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias.
E para a ciência dos interessados, expedi o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Dado e passado nesta cidade de Pimenta Bueno/RO, aos doze dias do
mês de abril de 2018. Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório da 09ª Zona Eleitoral/RO, digitei e
assino o presente, por ordem da MM Juíza Eleitoral em Substituição.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório
21ª Zona Eleitoral
Editais

Prestação de Contas nº 28-88.2017.6.22.0021
Protocolo: 6.056/2017
Assunto: Eleições Municipais de 2016 – Candeias do Jamari
Candidato: Partido Verde, CNPJ nº 15.787.246/0001-22
Presidente: José Américo dos Santos
DESPACHO
Considerando a certidão de fl. 04, intime-se o Partido Verde, diretório municipal de Candeias do Jamari, por edital,
para que em 72 (setenta e duas) horas, apresente as contas de campanha referente as eleições de 2016,
devendo observar a obrigatoriedade da constituição de advogado (art. 41, §6º e art. 45, 4º, IV, ambos da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após o prazo, com ou sem manifestação do prestador de contas, voltem-se os autos conclusos para deliberação.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz Eleitoral
26ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 17/2018
Prazo de disponibilização: 20 (vinte) dias
Representação n. 62-48.2017.6.22.0026 – SAPD n. 8806/2017
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: ELIAS CRUZ SANTOS
Assunto: Doação acima do limite legal nas Eleições de 2016.
FINALIDADE: Notificar o representado para, querendo, apresentar defesa.
Por determinação judicial, conforme decisão e demais documentos anexos aos autos da representação
suprarreportada, fica Vossa Senhoria, ELIAS CRUZ SANTOS, NOTIFICADO por este edital para, querendo,
apresentar ampla DEFESA no prazo de 5 (cinco) dias na Representação acima citada, apresentando documentos
e o que mais julgar necessário, nos termos do inciso I do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 64/1990.

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

Ano 2018, Número 067

Porto Velho/RO, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Página 13

A não apresentação de defesa nos termos suprarreportados poderá implicar em condenação judicial na sanção do
§ 3º do art. 23 da Lei Federal n. 9.504/1997, que equivale ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia doada em excesso.
E para conhecimento do interessado, expediu-se o presente edital, por determinação do Juízo Eleitoral, para
publicação no Mural do Cartório e no Diário da Justiça Eleitoral – DJE. Dado e passado nesta cidade de
Ariquemes-RO aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2018. Eu, Edgard Manoel Azevedo Filho, Chefe de Cartório
da 26ª Zona Eleitoral, digitei o presente, conferi e assino por determinação judicial.
Edgard Manoel Azevedo Filho
Chefe de Cartório
29ª Zona Eleitoral
Intimações

Autos nº 1-81.2017.6.22.0029 SADP:31.761/2016
Representado: Luiz Ademir Schok e Fabrício Melo de Almeida
Advogados: Aírton Pereira de Araújo – OAB/RO 243, Cristóvam Coelho Carneiro, OAB/RO 115, Daniel dos Anjos
Fernandes JR, OAB/RO 3214, Fabio José Reato, OAB/RO 2061, Danilo Constance Marins Durigon, OAB/RO
5114, Tayná Damasceno de Araújo, OAB/RO 6952, Ananda Oliveira Barros, OAB/RO 8131.
De Ordem da Excelentíssima Senhora Cláudia Vieira Maciel Sousa, Juíza da 29ª Zona Eleitoral de Rondônia, no
uso de suas atribuições e com fundamentos no art. 64, §1º da RES. TSE 23463/2015.
MANDA que INTIME o(a) senhor(a) Luiz Ademir Schok, brasileiro(a), CPF 391.260.729-04, RG 1.800.704 SSP/PR
e Fabrício Melo de Almeida, brasileiro(a), CPF 723.496.702-87, RG 766519 SSP/RO na pessoa de seus
procuradores para que, querendo, no prazo de 03 (três) dias, apresentar contrarrazões ao recurso inominado
referente aos autos supra.
Dado e passado neste Município de Rolim de Moura/RO, aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2018. Eu,
Eziel Malaquias da Fonseca, digitei.
32ª Zona Eleitoral
Sentenças

EXTINÇÃO EXECUÇÃO
Processo Administrativo nº 86-29.2015.6.22.0032 – Classe 26
Protocolo nº 19.273/2015
Assunto: Execução – de multa eleitoral - parcelamento
Executado: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
Advogado: Fernando Martins Gonçalves – OAB/RO 834
SENTENÇA 003/2018: Trata-se de procedimento aberto para execução da multa eleitoral imposta a JOSÉ
PEREIRA DOS SANTOS no montante de 5.000 UFIR nos autos da Representação nº 501-17.2012.6.22.0032,
sendo apurado o valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Intimado para
pagamento (f. 21), o executado solicitou o parcelamento da multa, o qual foi deferido. (f. 26 e 29). Conforme
certidão supra o executado efetuou o pagamento integral da multa que lhe foi impingida. Ante o exposto, na forma
do art. Art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, EXTINGO A EXECUÇÃO. Proceda-se as anotações
necessárias no Sistema ELO para a baixa da multa no cadastro do executado/eleitor. Após o trânsito em julgado,
arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Machadinho d'Oeste, 12 de abril de 2018. MUHAMMAD HIJAZI
ZAGLOUT Juiz Eleitoral
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO
Processo Administrativo nº 88-96.2015.6.22.0032 – Classe 26
Protocolo nº 19.271/2015
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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Assunto: Execução – de multa eleitoral - parcelamento
Executado: MÁRIO ALVES DA COSTA
Advogado: Fernando Martins Gonçalves – OAB/RO 834
SENTENÇA 002/2018: Trata-se de procedimento aberto para execução da multa eleitoral imposta a MÁRIO
ALVES DA COSTA no montante de 30.000 ufir nos autos da Representação nº 501-17.2012.6.22.0032, sendo
apurado o valor de R$ 31.923,00 (trinta e um mil novecentos e vinte e três reais). intimado para pagamento (f. 21),
o executado solicitou o parcelamento da multa, o qual foi deferido. (f. 26 e 29). conforme certidão supra o
executado efetuou o pagamento integral da multa que lhe foi impingida. Ante o exposto, na forma do art. Art. 924,
inciso II do Código de Processo Civil, EXTINGO A EXECUÇÃO. Proceda-se as anotações necessárias no Sistema
ELO para a baixa da multa no cadastro do executado/eleitor. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Machadinho d'Oeste, 12 de abril de 2018. MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz Eleitoral
35ª Zona Eleitoral
Sentenças

Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 49-22.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 5.686/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido da República (PR) de Seringueiras/RO
SENTENÇA nº 022/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido da República (PR) de Seringueiras/RO apresentou sua prestação de contas referente às receitas e
desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n. 9.096/1995 e Resolução TSE
nº 23.464/2015, art. 28, § 3º, e art. 45, através de declaração de ausência de movimentação (fl. 02), devidamente
assinada pelo presidente e tesoureiro, conforme o modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
As contas foram apresentadas intempestivamente, conforme certidão à fl. 03.
Verificou-se que o partido não está representado por advogado. Intimado para sanar a irregularidade quanto à
capacidade postulatória (fl. 08), o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (fl. 09).
Foram juntados documentos e extratos às fls. 14/19.
O analista encarregado do exame das contas, informou à juíza acerca de que as contas permanecem na condição
de não prestadas, ante o seu caráter jurisdicional e a ausência de advogado nos autos (fl. 20).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer apresentado à fl. 22, pugnou julgamento das contas como não
prestadas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
de 2016 pelo Partido da República (PR) de Seringueiras/RO.
Em atendimento ao art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015, o partido apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos (fl. 02), referente ao exercício financeiro de 2016. Ressalte-se, entretanto, que o
referido documento não veio acompanhado da procuração outorgada a advogado. Intimado para suprir o vício
processual (fl. 08), o partido quedou-se inerte (09).
Como é de entendimento comum na seara do direito processual, a capacidade postulatória, através de advogado
devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogado do Brasil, torna-se pressuposto de constituição do
processo, ressalvadas as ocasiões em que excepcionalmente a parte pode postular em juízo por conta própria.
Em se tratando do processo eleitoral, entendo que a ausência de advogado nos autos de prestação de contas (art.
29, XX c/c art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015) acarreta o julgamento das contas partidárias como não
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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prestadas, nos termos do art. 46, IV, “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Isso porque, à vista da natureza
jurisdicional da prestação de contas, a capacidade postulatória, através de advogado devidamente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, inviabiliza a existência do processo (inteligência do art. 29, caput, e inciso XX, da
Resolução TSE nº 23.464/2015 c/c art. 103 do CPC e art. 133 da Constituição Federal).
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como a manifestação da análise técnica (fl. 20) e
parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 22), devem ser consideradas as contas como não prestadas, nos termos
do art. 46, IV, “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, i) JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas pelo Partido da República (PR) de
Seringueiras/RO, nos termos do art. 29, XX c/c art. 46, IV, “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como ii)
DETERMINO a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada
a situação do partido político, em conformidade com o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se as Direções Nacional e Estadual, às quais é subordinado o presente
órgão partidário, para que se abstenham de realizar repasses do Fundo Partidário e fiscalizem as consequências
da suspensão do referido registro da esfera municipal. Por fim, promova-se a anotação no Sistema SICO. Após,
arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 5-66.2018.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 501/2018
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Social Democrata Cristão (PSDC) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Admir Teixeira, OAB/RO 2282
SENTENÇA nº 021/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Social Democrata Cristão (PSDC) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas
referente às receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n.
9.096/1995 e art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, através de declaração de não movimentação de recursos (fl.
03). As contas foram apresentadas intempestivamente, de acordo com a certidão de fl. 04.
O partido está devidamente representado por seus agentes, inclusive por advogado (fls. 03 e 10).
Após a publicação de edital (fls. 12/13), não houve por parte dos interessados impugnação à presente prestação
de contas (fl. 14).
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fls. 19/20).
O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 22), opinou pela aprovação das
contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 24, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC) de São Miguel do Guaporé/RO, em 2016.
O Partido apresentou as contas, conforme exigido pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao
exercício financeiro de 2016, através de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 03), porém o

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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fez intempestivamente (fl. 04). Salienta-se que não houve impugnação às contas apresentadas, nos termos do §
3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Embora tenha sido constatada a movimentação no valor de R$ 80,70 (oitenta reais e setenta centavos), em
receitas, consoante documentos juntados às fls. 15/16, é possível concluir que as movimentações se referem a
sobras de campanha das Eleições de 2016, haja vista que são lançamentos bancários ocorridos no período de
01/11/2016 a 23/11/2016, ou seja, imediatamente posterior ao término do pleito eleitoral, sendo que as contas de
campanha do partido já foram devidamente apreciadas por este juízo. Há, também, a identificação dos detalhes
da operação financeira (fl. 16), de sorte que não houve prejuízo à análise das contas, corroborando com tal
entendimento o parecer técnico (fl. 22) e a manifestação do Ministério Público Eleitoral (24).
Outrossim, não foi constatada fraude pelo partido ou lesão ao seu patrimônio, tendo em vista a possibilidade de
identificação quanto à origem e destinação dos recursos aplicados, apontados na análise técnica, que observou os
extratos bancários (fls. 15/16) referentes às contas do órgão partidário.
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação
e haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015da Resolução TSE n. 23.464/2015.
.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC) de São Miguel
do Guaporé/RO, nos termos da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 79-57.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.897/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Socialista Brasileiro (PSB) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Ronaldo da Mota Vaz, OAB/RO 4967
SENTENÇA nº 020/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas referente
às receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n. 9.096/1995 e
art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, através de declaração de não movimentação de recursos (fls. 03/05). As
contas foram apresentadas intempestivamente, de acordo com a certidão de fl. 10.
O partido está devidamente representado por seus agentes, inclusive por advogado (fls. 03/06 e 16).
Após a publicação de edital (fls. 18/19), não houve por parte dos interessados impugnação à presente prestação
de contas (fl. 20).
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fls. 25/26).
No procedimento de exame à fl. 28, o analista detectou uma movimentação financeira, conforme extratos de fls.
21/23.
Intimado para se manifestar, o partido apresentou justificativas à fl. 33.
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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O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 35), opinou pela aprovação das
contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 37, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de São Miguel do Guaporé/RO, em 2016.
O Partido apresentou as contas, conforme exigido pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao
exercício financeiro de 2016, através de declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 03/05), porém
o fez intempestivamente (fl. 10). Salienta-se que não houve impugnação às contas apresentadas, nos termos do §
3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Embora tenham sido constatadas as movimentações financeiras no valor de R$ 32,45 (trinta e dois reais e
quarenta e cinco centavos) e R$ 2.736,00 (dois mil e setecentos e trinta e seis reais), em receitas, e R$ 2.736,00
(dois mil e setecentos e trinta e seis reais), em desembolsos, consoante documentos juntados às fls. 21/23, o
partido apresentou justificativas (fl. 33) informando tratar-se de valores movimentados na campanha eleitoral e de
sobras de campanha referentes às Eleições de 2016. De fato, em consulta aos autos da Prestação de Contas
eleitoral nº 39-75.2017.6.22.0035, observa-se que os valores acima identificados foram objeto de análise e
julgamento por este juízo, sendo as contas, na ocasião, aprovadas com ressalvas, razão por que não há que falar
em nova prestação de contas pelo órgão partidário. Desse modo, entendo que não houve prejuízo na análise das
presentes contas, corroborando com tal entendimento o parecer técnico (fl. 35) e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral (37).
Outrossim, não foi constatada fraude pelo partido ou lesão ao seu patrimônio, quando da análise dos extratos
bancários (fls. 21/23) referentes às contas do órgão partidário e demais documentos juntados aos autos.
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação
e haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015da Resolução TSE n. 23.464/2015.
.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de São Miguel do
Guaporé/RO, nos termos da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 65-73.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.516/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Seringueiras/RO
Advogado(a): Dr. Amarildo Gomes Ferreira, OAB/RO 4204
SENTENÇA nº 019/2018
I-RELATÓRIO
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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Vistos e examinados.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Seringueiras/RO apresentou sua prestação de contas
referente às receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n.
9.096/1995 e art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015 (fls. 03/24). As contas foram apresentadas
intempestivamente, de acordo com a certidão de fl. 30.
O partido está devidamente representado por seus agentes, inclusive por advogado (fls. 07 e 24).
Após a publicação de edital (fls. 27/28), não houve por parte dos interessados impugnação à presente prestação
de contas (fl. 30).
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fls. 33/34).
No procedimento de exame à fl. 16, o analista detectou a solicitação pelo partido de emissão de recibos de
doação, de número inicial 1 e final 10.
Intimado para se manifestar, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar justificativas, conforme
certificado à fl. 40.
O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 43), opinou pela aprovação das
contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 44, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Seringueiras/RO, em 2016.
O Partido apresentou as contas, conforme exigido pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao
exercício financeiro de 2016 (fls. 03/24), porém o fez intempestivamente (fl. 30). Salienta-se que não houve
impugnação às contas apresentadas, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Embora tenha sido constatada a solicitação de emissão de recibos de doação (fl. 32), é possível identificar o
estado e finalidade de cada recibo (fls. 41/42), de modo que não houve prejuízo na análise das contas,
corroborando com tal entendimento o parecer técnico conclusivo (fl. 43) e a manifestação do Ministério Público
Eleitoral (45).
Outrossim, não foi constatada fraude pelo partido ou lesão ao seu patrimônio, tendo em vista a possibilidade de
identificação quanto à origem e destinação dos recibos acima identificados (fl. 41/42).
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação
e haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015da Resolução TSE n. 23.464/2015.
.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de
Seringueiras/RO, nos termos da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 59-66.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.398/2017
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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Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Social Democrático (PSD) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Wagner Gonçalves Ferreira, OAB/RO 8686
SENTENÇA nº 018/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Social Democrático (PSD) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas referente
às receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n. 9.096/1995 e
art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, através de declaração de não movimentação de recursos (fl. 03). As
contas foram apresentadas intempestivamente, de acordo com a certidão de fl. 09.
O partido está devidamente representado por seus agentes, inclusive por advogado (fls. 02/03).
Após a publicação de edital (fls. 06/07), não houve por parte dos interessados impugnação à presente prestação
de contas (fl. 09).
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fls. 13/14).
No procedimento de exame à fl. 16, o analista detectou uma movimentação financeira, conforme extratos de fls.
10/11.
Intimado para se manifestar, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar justificativas, conforme
certificado à fl. 20.
O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 21), opinou pela aprovação das
contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 22, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido Social Democrático (PSD) de São Miguel do Guaporé/RO, em 2016.
O Partido apresentou as contas, conforme exigido pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao
exercício financeiro de 2016, através de declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 03/04), porém
o fez intempestivamente (fl. 09). Salienta-se que não houve impugnação às contas apresentadas, nos termos do §
3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Embora tenha sido constatada a movimentação no valor de R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos),
em receitas, e R$ 27,00 (vinte e sete reais), em desembolsos, consoante documentos juntados às fls. 10/11, é
possível concluir que as movimentações se referem às Eleições de 2016. Ao que tudo indica, o crédito é oriundo
de sobra de campanha, uma vez que existem duas contas em nome do partido, porém apenas uma delas
apresenta movimentações, as quais ocorreram no período de 21/10/2016 a 08/11/2016, imediatamente posterior
ao término do pleito eleitoral, portanto. Há também a identificação de doadores e demais detalhes da operação
financeira (fl. 11), de modo que não houve prejuízo na análise das contas, corroborando com tal entendimento o
parecer técnico (fl. 21) e a manifestação do Ministério Público Eleitoral (22).
Outrossim, não foi constatada fraude pelo partido ou lesão ao seu patrimônio, tendo em vista a possibilidade de
identificação quanto à origem e destinação dos recursos aplicados, apontados na análise técnica, que observou os
extratos bancários (fls. 10/11) referentes às contas do órgão partidário.
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação
e haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015da Resolução TSE n. 23.464/2015.
.
III – DISPOSITIVO

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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Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Social Democrático (PSD) de São Miguel do
Guaporé/RO, nos termos da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral

Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 13-77.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 3.511/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Leandro Tonello Alves, OAB/RO 8094
SENTENÇA nº 017/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas
referente às receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n.
9.096/1995 e art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, através de declaração de não movimentação de recursos
(fls. 03/04). As contas foram apresentadas intempestivamente, de acordo com a certidão de fl. 10.
O partido está devidamente representado por seus agentes, inclusive por advogado (fls. 03/06).
Após a publicação de edital (fls. 13/14), não houve por parte dos interessados impugnação à presente prestação
de contas (fl. 16).
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário (fls. 20/21).
No procedimento de exame à fl. 23, o analista detectou uma movimentação financeira, conforme extratos de fls.
17/18.
Intimado para se manifestar, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar justificativas, conforme
certificado à fl. 27.
O analista encarregado do exame das contas, no parecer técnico conclusivo (fl. 28), opinou pela aprovação das
contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de fl. 29, também pugnou pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Miguel do Guaporé/RO, em 2016.
O Partido apresentou intempestivamente as contas, conforme exigido pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015,
referente ao exercício financeiro de 2016, através de declaração de ausência de movimentação de recursos (fls.
03/04). Salienta-se que não houve impugnação às contas apresentadas, nos termos do § 3º do art. 31 da
Resolução TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
As informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela Resolução
23.464/2015 do TSE. Inexistem evidências de fraudes ou irregularidades capazes de macular e comprometer a
confiabilidade e regularidade das contas em análise.
Embora tenha sido constatada a movimentação no valor de R$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta
centavos), consoante documentos juntados às fls. 17/18, é possível concluir que a movimentação se refere às
Eleições de 2016. Ao que tudo indica, o crédito é oriundo de sobra de campanha, sendo possível, inclusive,
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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identificar o doador e demais detalhes da operação financeira (fl. 18), de modo que não houve prejuízo na análise
das contas, corroborando com tal entendimento o parecer técnico (fl. 28) e a manifestação do Ministério Público
Eleitoral (29).
Outrossim, não foi constatada fraude pelo partido ou lesão ao seu patrimônio, tendo em vista a possibilidade de
identificação quanto à origem e destinação dos recursos aplicados, apontados na análise técnica, que observou os
extratos bancários (fls. 17/18) referentes às contas do partido.
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação
e haver manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, devem ser consideradas as
contas como prestadas e aprovadas, nos termos do artigo 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015da Resolução TSE n. 23.464/2015.
.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Miguel do
Guaporé/RO, nos termos da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 77-87.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.878/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido Social Democrático (PSD) de Seringueiras/RO
Advogado(a): Dr. Wagner Gonçalves Ferreira, OAB/RO 8686
SENTENÇA nº 016/2018
I-RELATÓRIO
Vistos e examinados.
O Partido Social Democrático (PSD) de Seringueiras/RO apresentou sua prestação de contas referente às
receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n. 9.096/1995 e
Resolução TSE 23.464/2015, art. 28, § 3º e art. 45, através de declaração de ausência de movimentação (fl. 07),
devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro, conforme o modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
As contas foram apresentadas intempestivamente, conforme certidão à fl. 05.
O partido está devidamente representado por seus agentes (fl. 04 e 07).
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 13).
Não houve impugnação à presente prestação de contas pelos interessados, conforme certidão de fl. 14.
Foram detectadas movimentações financeiras, conforme extratos de fls. 15/17, e solicitação de emissão de
recibos (fl. 18).
Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme demonstrativos às fls. 19/20.
Intimado para se manifestar, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar justificativas, conforme
certificado à fl. 27.
O analista encarregado do exame das contas, em seu parecer técnico conclusivo (fl. 30), opinou pela
desaprovação das contas prestadas, considerando haver prejuízo quanto à identificação da utilização dos recibos
solicitados/emitidos pelo partido.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer apresentado à fl. 32, também pugnou pela desaprovação das contas.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO

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

Ano 2018, Número 067

Porto Velho/RO, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Página 22

Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
de 2016 pelo Partido Social Democrático (PSD) de Seringueiras/RO.
O Partido apresentou intempestivamente as contas, conforme exigido pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015,
referente ao exercício financeiro de 2016, através de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl.
07). Salienta-se que não houve impugnação às contas apresentadas, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
As informações e documentos apresentados não demonstram o atendimento dos requisitos previstos pela
Resolução 23.464/2015 do TSE, isso porque existem evidências de movimentações financeiras (fl. 15/17),
contrariando-se a declaração de não movimentação apresentada.
Foram detectadas movimentações nas contas nº 117.498 e 117.358, nos valores de R$ 258,65 (duzentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 200,00 (duzentos reais) em receitas, bem como R$ 29,00
(vinte e nove reais) em desembolsos (fls. 15/17).
Conforme documento juntado à fl. 18, houve também solicitação de emissão de recibos de doação, de número
inicial 1 final 10.
O partido, após intimado para apresentar justificativas (fls. 23/24), deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (fl.
27).
Conforme pode ser verificado dos autos, portanto, a declaração de não movimentação de recursos apresentada
pelo partido, nos termos do art. art. 28, § 3º, II, da Resolução TSE 23.464/2015, não corresponde à verdade. E,
além disso, o órgão partidário não apresentou justificadas para as movimentações financeiras identificadas, bem
como deixou de informar ao juízo se os recibos de doação emitidos foram ou não utilizados. Tal informação é
importante, na medida em que, conforme se infere do art. 11 da Resolução TSE 23.464/2015, os recibos devem
ser emitidos após o crédito na conta bancária, o que faz presumir a possibilidade de ter havido doação não
registrada.
Desse modo, a falsa declaração de não movimentação financeira e a não justificação dos motivos para emissão
dos recibos prejudicam a análise da prestação de contas, ensejando sua desaprovação, conforme preceitua o art.
art. 46, III, “c”, da Resolução TSE 23.464/2015.
Todavia não foi constatada fraude pelo partido ou lesão ao seu patrimônio, tendo em vista a possibilidade de
identificação quanto à origem e destinação dos recursos aplicados, apontados na análise técnica (fl. 30), que
observou os extratos bancários (fls. 15/17) referentes às contas do partido.
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, bem como concomitantemente não existir impugnação,
porém haver manifestação pela desaprovação, tanto da análise técnica, quanto do Ministério Público Eleitoral,
devem ser consideradas as contas como desaprovadas, nos termos do art. 45, VIII, “b”, c/c art. 46, III, “c”, da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, a análise técnica e o parecer do Ministério
Público Eleitoral, DESAPROVO as contas apresentadas pelo Partido Social Democrático (PSD) de
Seringueiras/RO, nos termos do art. 32, § 5º, da Lei n. 9.096/95 c/c art. 45, VIII, “b”, c/c art. 46, III, “c”, da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 4-81.2018.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 412/2018
Assunto: Prestação de Contas – Eleições 2016
Interessada: Joziane Batista da Silva
Advogado(a): Dr. Admir Teixeira OAB/RO 2282
SENTENÇA nº 015/2018
I-RELATÓRIO
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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Vistos e examinados.
Joziane Batista da Silva apresentou sua prestação de contas referente às despesas com a campanha das
Eleições Municipais de 2016, conforme Lei n. 9.504/1997 e Resolução do TSE n. 23.463/2015. As contas foram
apresentadas extemporaneamente (fl. 02), julgada como NÃO PRESTADAS, à época, pela inércia da interessada,
conforme cópia de sentença de fls. 29/30, transitado em julgado sem manifestação da parte.
O analista encarregado de realizar a análise técnica das contas ora apresentadas, em exame, não constatou a
existência de impropriedade ou irregularidade relevante, sendo o parecer, em seu relatório, pela aprovação das
contas com ressalvas em função da extemporaneidade das contas (fl. 31).
O Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação com ressalvas (fl. 15).
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral da candidata inicialmente mencionada, que concorreu para o cargo de vereadora no município
de São Miguel do Guaporé-RO, nas eleições de 2016.
Observa-se que a candidata está impedida de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
conforme preceitua o art. 73, I, da Resolução do TSE n. 23.463/2015, tendo em vista as contas terem sido
julgadas como não prestadas.
Verifica-se que a candidata apresentou a prestação de contas sem observar o prazo estabelecido no artigo 45 da
resolução do TSE nº 23.463 de 2015, que findou em 01/11/2016, portanto, intempestivas as contas.
Contudo, a par do texto legal e do teor da resolução supracitada, ratifico que a análise das contas, neste
momento, atém-se apenas em relação à existência ou não de desvio grave da legislação, apuração de eventuais
ilícitos eleitorais e verificação de que não se trata de mera apresentação, objetivando regularizar a situação da
ausência de quitação eleitoral sem que sejam carreados aos autos informações úteis sobre os gastos realizados.
Neste ponto, as informações e documentos apresentados demonstram o atendimento dos requisitos mínimos
previstos pela Resolução do TSE n. 23.463/2015, haja vista que essa conta alcançaria aprovação com ressalvas
quiçá já não houvesse decisão terminativa pela não prestação.
Ademais, não existem evidências de irregularidades ou inconsistências graves capazes de comprometer a
confiabilidade das contas em análise, tendo em vista o cumprimento do que determina as normas de regência,
possibilitando regularizar o cadastro eleitoral da candidata cujas contas estão sob análise.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, diante da coisa julgada, a prestação de contas ora apresentada não pode mais ser objeto de nova
decisão para considerar sua aprovação ou reprovação, servindo, portanto, apenas para regularizar a situação
cadastral da candidata.
Observo que a eleitora candidata permanecerá sem certidão de quitação eleitoral até decorrer o prazo da
legislatura a qual concorreu (Eleições 2016), nos termos do art. 73, I, da Resolução do TSE n. 23.463/2015.
Então, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do NCPC e DETERMINO a
regularização do cadastro eleitoral da candidata Joziane Batista da Silva, efetuando o lançamento do ASE
respectivo, específico ao processo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 09 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 70-95.2017.6.22.0035 – Classe 25
Protocolo: 7.632/2017
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Partido da República (PR) de São Miguel do Guaporé/RO
Advogado(a): Dr. Ronaldo da Mota Vaz, OAB/RO 4967, e Dra. Ranielli de Freitas Alves, OAB/RO 8750
SENTENÇA nº 014/2018
I-RELATÓRIO
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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Vistos e examinados.
O Partido da República (PR) de São Miguel do Guaporé/RO apresentou sua prestação de contas referente às
receitas e desembolsos realizados no exercício financeiro de 2016, conforme preceitua a Lei n. 9.096/1995 e
Resolução TSE 23.464/2015, art. 28, § 3º, c/c art. 45, através da “Declaração de ausência de movimentação de
recursos” (fls. 03/05) e demais documentos juntados às fls. 06/12.
Observa-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 03/05) foi devidamente assinada
pelo Presidente e Tesoureiro, conforme o modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
As contas foram apresentadas intempestivamente, conforme certidão à fl. 18.
O partido está devidamente representado por seus agentes e advogado (fls. 03/05 e 12).
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi publicada através de edital (fls. 15/16).
Não houve, por parte de eventuais interessados, impugnação à presente prestação de contas, conforme certidão
de fl. 18.
À fl. 19 foi juntado extrato bancário informando que não houve movimentações financeiras do órgão partidário no
período do exercício financeiro de 2016.
Em consulta a informações partidárias, verificou-se não ter havido recebimento de recursos do Fundo Partidário,
conforme documentos juntados às fls. 21/22.
O analista encarregado do exame das contas, em parecer prévio (fl. 24), constatou que houve solicitação de
emissão de recibos de doação pelo órgão partidário, de números 1 e 2, conforme documento juntado à fl. 20, e
manifestou pela notificação do prestador de contas, objetivando justificar a referida emissão dos recibos.
O partido foi devidamente intimado (fls. 25/26) e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de
justificativas, conforme certificado nos autos (fl. 28).
Às fls. 29/30, foram juntados documentos extraídos do sistema SPCE, indicando “Nenhum Recibo Eleitoral
encontrado”.
Em nova aferição, o servidor encarregado do exame das contas, no Parecer Técnico Conclusivo (fl. 31), opinou
pela desaprovação das contas prestadas, considerando que a ausência de justificativa do órgão partidário quanto
à destinação dos recibos eleitorais emitidos constitui irregularidade prejudicial à análise das contas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer à fl. 33, também pugnou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos utilizados no exercício financeiro
de 2016 pelo Partido da República (PR) de São Miguel do Guaporé/RO.
O Partido apresentou intempestivamente as contas de movimentação de recursos, conforme exigido pelo art. 28
da Resolução TSE 23.464/2015, referente ao exercício financeiro de 2016. A intempestividade, porém, não trouxe
prejuízo à análise da prestação de contas.
Observa-se que os responsáveis pelas agremiações partidárias são civil e penalmente responsáveis por seus
atos, caso ocorra irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito
e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do art. 51 da Resolução TSE 23.464/2015.
Não houve impugnação às contas apresentadas, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015.
Quanto à análise do mérito, as informações e documentos apresentados são suficientes para atendimento dos
requisitos previstos pela Resolução 23.464/2015 do TSE.
Vejamos.
Embora exista solicitação de emissão de recibos (fl. 20) e o partido, depois de ser devidamente intimado para
justificar a destinação desses recibos, tenha deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação (fl. 28), a falta
de justificativa não prejudica a análise da prestação de contas por este juízo, mas apenas sua aprovação com
ressalvas, tendo em vista que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 03/05)
faz presumir que os recibos emitidos não foram efetivamente utilizados, corroborando com esse entendimento o
fato de que não há registro de qualquer movimentação financeira do órgão partidário no período sob análise,
conforme extrato bancário de fl. 19.
Desse modo, a despeito do Parecer Técnico Conclusivo (fl. 31) e manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl.
33) pugnando pela desaprovação das contas, entendo que a irregularidade encontrada não prejudica a análise da
prestação de contas ante os demais documentos juntados nos autos, que nos permitem chegar à conclusão de
que a Declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 03/05) reflete a verdade dos fatos, bem como
supre a ausência de justificativa do órgão partidário quanto à emissão de recibos (art. 28, § 3º, c/c art. 45 da
Resolução TSE 23.464/2015).
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Outrossim não restou configurado indício de fraude do partido ou lesão ao seu patrimônio, mas apenas
impropriedade, não prejudicial à análise da prestação das contas, conforme se observa através dos documentos
carreados aos autos.
Assim sendo, considerando os fundamentos mencionados, devem ser consideradas as contas como prestadas e
aprovadas com ressalvas, nos termos do artigo 45, VIII, “b”, c/c art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerados os documentos carreados aos autos, APROVO COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo Partido da República (PR) de São Miguel do Guaporé/RO, em relação ao Exercício Financeiro
de 2016, nos termos do art. 32, § 5º, da Lei n. 9.096/95 e artigo 45, inciso VIII, alínea “b”, c/c artigo 46, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 9 de abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral
Despachos
Prestação de Contas - Exercício 2016
Autos: nº. 69-13.2017.6.22.0035
Protocolo: 7.588/2017
Prestação de contas – Classe 25
Partido: Partido Progressista (PP) de Seringueiras/RO
Advogado(a): Dr.ª Fernanda Nascimento Nogueira Candido Reis de Almeida, OAB/SP 220.181
Despacho
Ante as informações do parecer técnico de fl. 36, INTIME-SE o órgão partidário para, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, justificar a movimentação de recursos financeiros constatada, sob pena de ter suas contas
desaprovadas, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para apuração
de eventual prática de crime eleitoral (art. 46, III, “c”, c/c art. 45, VIII, “c”, da Resolução TSE 23.464/2015 e art. 350
do Código Eleitoral).
Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação do órgão partidário, dê-se prosseguimento no feito conforme
as diretrizes dos itens 5 a 8 do despacho de fl. 16.
São Miguel do Guaporé/RO, 09 de Abril de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza Eleitoral

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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