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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Decisões judiciais

Processo 0600103-10.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado pela Rádio TV do Amazonas LTDA,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Vilhena/RO, que, conforme ata da reunião sobre
distribuição de horário eleitoral ID 14340 ficou determinado que a emissora impetrante retransmita o horário
eleitoral gratuito nas eleições suplementares previstas para ocorrerem no próximo dia 03/06/2018.
A impetrante alega, em síntese, que é uma retransmissora, que possui função de captar sinais de sons e imagens
e retransmiti-los, sem fazer geração de programação. Ao final, requer seja deferida liminar neste MS para
determinar a suspensão imediata, com fulcro no art. 7º da Lei 12.016/2009, do ato da autoridade coatora em
virtude do risco de perigo iminente e do perecimento do direito a ser amparado, com a sua imediata comunicação,
via e-mail, para cumprimento.
É o necessário relatório.
A competência deste Tribunal para processar e julgar mandado de segurança decorrente de ato de Juiz Eleitoral
está disposta no art. 88, parágrafo único do Regimento Interno, que dispõe:
Art. 88. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo em matéria eleitoral, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Parágrafo único. Cabe ao tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra
atos de secretário de estado, de membros da mesa e do presidente da Assembleia Legislativa, do presidente do
tribunal, do corregedor regional eleitoral, dos juízes e juntas eleitorais e dos órgãos de direção regional dos
partidos políticos.
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Destarte, ante o juízo de admissibilidade que se impõe, o presente writ deve ser recebido, motivo pelo qual,
adentro a análise do pedido liminar.
Sabe-se que para a concessão da medida liminar, consoante pleiteado pela impetrante, primeiro há que se
perquirir, em cognição sumária, se estão delineados o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, a
verossimilhança do direito alegado e o risco da ineficácia da medida em decorrência da demora no provimento
jurisdicional invocado.
Em vista disso, devem ser demonstrados, de plano, a existência e os limites do direito líquido e certo que se
afirma lesado ou ameaçado.
Como é sabido, o mandado de segurança é remédio constitucional regulado pela Lei 12.016/2009, que tem por
objeto proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data que seja lesionado ou na
iminência de sofrer lesão por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, nos termos do art. 5º, LXIX, da
Constituição da República, verbis:
LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No caso em comento, a impetrante requer seja concedida liminar para suspender a determinação de veiculação
da propaganda eleitoral em rede pela retransmissora no município de Vilhena, referente às eleições municipais
suplementares, determinadas pelo C. TSE no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 256-51.2016.6.22.0004
e regulamentada pela Resolução TRE n. 11/2018, publicada no DJE n. 079 de 02 de maio de 2018, pág. 7.
Depreende-se dos autos que o ato coator decidiu que a emissora impetrante terá de retransmitir a propaganda
eleitoral nas referidas eleições suplementares, conforme ata de reunião anexa ID 14340.
Ressalte-se que a alusão legal a direito líquido e certo exige que este direito se apresente com todos os requisitos
para seu conhecimento e exercício no momento da impetração.
Na hipótese, a impetrante acusa a violação de seu direito líquido e certo por ato do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de
Vilhena, que lhe obrigou à transmissão da propaganda eleitoral gratuita, apesar da irresignação da TV Vilhena
consignada na ata da referida reunião acerca do horário eleitoral.
Argui que, nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.457/2015, não está obrigada à transmissão da
propaganda eleitoral, ao mesmo tempo em que sustenta que a transmissão da referida propaganda implicaria em
trabalho de edição e recursos avançados de operação que demandam recursos técnicos e operadores
especializados, que só seriam encontrados em estações geradoras instaladas nas capitais de estado. Cito o art,
verbis:
Art. 40. Nos municípios em que não haja emissora de rádio e de televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos
partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à
realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão.
Ademais, alega a impetrante que, atualmente, em função da crise econômica, não dispõe nem de pessoal técnico
qualificado, nem de estrutura operacional para assumir essa responsabilidade. Acrescenta a existência de
limitações de caráter técnico, inerentes à concessão dada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão - ABERT, impeditivas da referida transmissão.
O fumus boni iuris está configurado à medida que o Art. 48 da Lei n. 9.504/97 estabelece que:
Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de rádio e televisão,
a Justiça Eleitoral garantirá aos Partidos Políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral
gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável
realizar a retransmissão.
O Município de Vilhena possui cerca de 60 mil eleitores, número considerado inferior ao limite previsto na
legislação para que seja realizado o segundo turno de eleições, qual seja, 200 mil eleitores.
É importante ressaltar que a impetrante age na qualidade de empresa retransmissora de televisão, ou seja, não
detém autonomia para gerar as imagens veiculadas propaganda eleitoral na programação do canal de televisão,
sendo certo que restou demonstrado ainda que não é operacionalmente viável realizar a retransmissão devido ao
seu alto custo.
Segundo o entendimento do TSE, a propaganda eleitoral gratuita em televisão, prevista no art. 48 da Lei 9.504/97,
pressupõe não só a viabilidade técnica da transmissão como também que os municípios tenham mais de 200 mil
eleitores, tratando-se de requisitos cumulativos.
Nesse sentido trago os julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
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[...] Geração de imagem. 1. Não cuidando a emissora de geração de imagem, mas apenas da transmissão, em
horários compatíveis com aqueles determinados pela Justiça Eleitoral como próprios para a divulgação de
propaganda eleitoral gratuita, não há como lhe impor o ônus da veiculação dessa propaganda. [...]”(Ac. no 624,
de 21.9.2000, rel. Min. Waldemar Zveiter.)
E ainda:
Propaganda eleitoral gratuita - alcance do artigo 48 da Lei nº 9.504/1997. A propaganda eleitoral gratuita em
televisão pressupõe localidade apta à realização de segundo turno de eleições e viabilidade técnica. (Ac. de
2.10.2012 no Rp nº 85298, rel. Min. Marco Aurélio.)
Em caso desse jaez, esta Egrégia Corte enfrentou essa questão recente na eleição suplementar ocorrida no
Município de Guajará-Mirim, quando no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 2769.2017.6.22.0000, conforme Acórdão n. 64/2017, publicado no Diário da Justiça Eleitoral - DJE n. 61 de 03 de
abril de 2017, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27-69.2017.6.22.0000 - CLASSE 22 - PORTO
VELHO-RONDÔNIA
Relatora: Juíza Andréa Cristina Nogueira
Agravante: Coligação Ação e Trabalho
Advogada: Maiara Costa da Silva
Advogado: Genival Rodrigues Pessôa Júnior
Agravado: 1ª Zona Eleitoral de Guajará-Mirim
Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Decisão inaudita altera pars. Ausência de citação. Estação
retransmissora de TV. Inexigibilidade de veiculação de propaganda eleitoral.
I - A medida liminar pode ser concedida sem a integração dos sujeitos processuais passivos, pois se trata de
tutela de urgência baseada em relevante fundamento jurídico e determinada para evitar ineficácia da decisão
mandamental.
II – Não é exigível das estações repetidoras e retransmissoras de televisão a geração de programas eleitorais nos
municípios onde se situam.
III – Agravo regimental conhecido e não provido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos do voto da relatora, à
unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Porto Velho, 28 de março de 2017.
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA – PRESIDENTE
Juíza ANDRÉA CRISTINA NOGUEIRA - Relatora
LUIS GUSTAVO MANTOVANI – Procurador Regional Eleitoral
Deveras, quando se trata de eleições municipais convencionais, as emissoras de TV se preparam para o pleito
com bastante antecedência, reservando o horário previsto na Lei das Eleições, deixando de veicular a
programação normal, pois as mesmas têm 4 (quatro) anos para se prepararem, preparação esta que não é
possível, ou pelo menos se mostra inviável tecnicamente no caso de convocação de novas eleições por motivo de
cassação do registro ou diploma de candidatos eleitos.
Importante frisar que, nos termos da Resolução TRE-RO n. 11/2018, publicada no DJE n. 079 de 02 de maio do
corrente ano, a veiculação de propaganda eleitoral na televisão, nas referidas eleições suplementares, se trata,
em verdade, de faculdade, conforme se depreende do item abaixo, previsto no anexo calendário eleitoral da
referida norma, verbis:
21 de maio de 2018 – segunda-feira (13 dias antes) Data a partir da qual pode ser veiculada propaganda eleitoral
gratuita no rádio e/ou televisão, se for o caso.
Portanto, entendo que restou devidamente caracterizado o fumus boni iuris da presente ação .
O periculum in mora está demonstrado pela proximidade do início da propaganda eleitoral nas eleições
suplementares de Vilhena, previsto para o dia 21 de maio de 2018, ou seja, a menos de uma semana.
Caso não seja concedido o presente mandamus, será necessário que a emissora disponibilize toda uma estrutura
para iniciar a veiculação da propaganda na próxima segunda-feira e até o julgamento do mérito haja se exaurido o
brevíssimo período eleitoral.
Diante do exposto, presentes os requisitos essenciais do instituto jurídico, concedo a liminar para suspender a
transmissão da propaganda eleitoral gratuita pela RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA TV VILHENA, nas eleições
municipais suplementares do município de Vilhena, até a decisão final do presente processo.
Notifique-se o Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Vilhena/RO, autoridade indicada como coatora, do inteiro conteúdo da
petição inicial, bem como da íntegra desta decisão, para, querendo, prestar as informações que reputar
convenientes no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.
Intime-se a impetrante.
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Após, abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação em igual prazo.
Por fim, voltem conclusos.
Porto Velho/RO, 15 de maio de 2018.
Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator
Outros Documentos

Processo 0600085-86.2018.6.22.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade

Extrato de Ratificação da Inexigibilidade - SECONT
Espécie: Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93.
Contratada: R. NAKAYAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL ME, CNPJ n. 07.488.142/0001-99. Objeto:
Contratação da empresa especializada para a realização do curso "RECICLAGEM ANUAL DE SEGURANÇAS"
para uma turma de 7 servidores com cargo de Agente de Segurança Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia. O curso será realizado em Porto Velho, em parceria com o TRT 14ª Região, com carga horária de 34
(trinta e quatro) horas, na modalidade de Ensino Presencial, na modalidade de Ensino Presencial, em duas
turmas. Turma I: 14 a 18/5/2018 (3 participantes) Turma II: 27 a 31/8/2018 (4 participantes). Fundamento Legal
para contratação: Art. 25, II c/c o inciso VI do art. 13, ambos da Lei 8.666/93, e Decisão TCU nº 439/98-Plenário.
Justificativa: Necessidade de capacitação de servidores do TRE-RO. Declaração de Inexigibilidade: Parecer
Jurídico Nº 0288461/2018 - PRES/DG/AJDG, de 08/05/2018, por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA
SILVA, CPF n. 716.688.707-97, Assessora Jurídica. Ato de autorização da despesa e de Ratificação de
Inexigibilidade de Licitação: Despacho n. 2568/2018 - PRES/DG/GABDG, de 11/05/2018, por LIA MARIA ARAÚJO
LOPES, CPF n. 475.106.849-00, Diretora-Geral do TRE-RO. Nota de Empenho: 2018NE000356, de 11/05/2018,
Programa de Trabalho: 02122057020GP0011. Elemento Despesa n. 33.90.39.48. Valor: R$ 6.300,00. Processo:
SEI n. 0000727-67.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
15/05/2018, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 15/05/2018, às 16:13, 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 0290716 e o código CRC 3418A975.
Extrato de ratificação de Dispensa

Extrato de Ratificação da Dispensa de Licitação - SECONT
Espécie: Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93 e nos
termos da Decisão TCU n. 1.336/2006 –Plenário. Contratada: IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ n. 09.192.266/0001-58. Objeto Aquisição/confecção de 08 totems fabricados em acm com painéis
frente e verso para aplicação de adesivos, medindo 1,8m de altura por 0,8m de largura e 0,1m de espessuras
laterais e superior (1,8mx0,8mx0,1m), com base móvel compatível com a estrutura interna em metalon e rodinhas
de silicone. Valor Total: R$ 6.400,00. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011, Elemento de Despesa:
33.90.39-59, Nota de Empenho: 2018NE000352, de 09/05/2018. Fundamento Legal: Contratação direta por
dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Justificativa: Preservar o memorial e o
patrimônio histórico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia na Semana Nacional de Museus 2018. Declaração
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de Dispensa de Licitação em 26/04/2018, por meio do Parecer Jurídico n. 285048 - PRES/DG/AJDG, por MAIARA
SALES DO CASAL, CPF n. 003.550.682-22, Analista Judiciário, ratificada por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO
LIMA DA SILVA, CPF n. 716.688.707-97, Assessora Jurídica. Autorizada a Despesa e Ratificada a Dispensa de
Licitação em 08/05/2018, por meio do Despacho n. 2449/2018 - PRES/DG/GABDG, por LIA MARIA ARAÚJO
LOPES, CPF n. 475.106.849-00, Diretora-Geral - TRE-RO. Processo SEI n. 0000604-69.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
15/05/2018, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 15/05/2018, às 16:18, 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 0290724 e o código CRC 3B0B8B3C.
Extrato de Reconhecimento de Dívida

Extrato de Reconhecimento de Dívida - SECONT
Espécie: Extrato de Reconhecimento da Dívida do exercício 2017, com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93.
Contratada: IMPRENSA NACIONAL, CNPJ: 04.196.645/0001-00. Objeto: Pagamento de faturas de serviços
prestados em 2017. Fundamento legal: Artigo 37 da Lei 4.320/64. Valor R$ 6.574,96. Programa de Trabalho:
02122057020GP0011, Elemento Despesa: 33.91.92-39 e Nota de Empenho 2018NE000355, de 11/05/2018. Ato
de Autorização: Despacho 2505/2018-PRES/DG/GABDG, de 10/05/2018, assinado por LIA MARIA ARAÚJO
LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Processo 0001027-34.2015.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por Edmundo Nogueira, Estagiário, em 15/05/2018, às 16:01, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA,
Chefe de Seção, em 15/05/2018, às 16:02, 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 0290699 e o código CRC 14CA146E.

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

ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral
Editais

Edital nº 37/2018
Processo nº 15-54.2015.6.22.0023
Protocolo 6.330/2015
Classe 42 - Representação
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: L. F. Distribuidora de Automóveis
Advogados: Graziela Fortes, OAB/RO 2208; Edmundo Santiago Chagas Júnior, OAB/RO 905; Rejane Saruhashi,
OAB/RO 1824.
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
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O Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente Representação, sob o rito do art. 22 da Lei Complementar n.
64/90, em face de L. F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS, devidamente qualificada nos autos.
Alega o autor na inicial que o eleitor excedeu o limite legal de doação para campanha eleitoral nas Eleições 2014,
nos termos do art. 23, §1º, I, da Lei 9.504/1997, de acordo com informação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (fls. 09/11).
Por ter o representado infringido o disposto no art. 23, §1º, I, da Lei 9.504/1997, o autor pleiteia o acesso a seu
sigilo fiscal com a juntada dos valores totais doados para campanhas nas eleições 2014 e dos rendimentos brutos
declarados para o exercício de 2013, bem como condenação ao pagamento de multa no valor de cinco a dez
vezes a quantia doada em excesso ao candidato concorrente as Eleições Gerais 2014, conforme §3º, do art. 23,
da Lei n. 9.504/97.
Foram juntados aos autos, por determinação deste Juízo (fls. 13/14), os resultados das pesquisas aos sistemas
eleitorais onde constam os valores totais doados pelo representado e a espécie de doação efetuada.
No relatório de consulta ao SPCE 2014 (fl. 13), consta que a empresa representada efetuou doações a candidatos
nos valores que totalizam R$ 350.173,28 (trezentos e cinquenta mil, cento e setenta e três Reais e vinte e oito
centavos).
Devidamente notificada, a representada apresentou a declaração de imposto de renda (ano calendário 2013), na
qual consta declaração de rendimento total de R$ 28.629.499,44.
O representante Ministerial manifestou-se pela improcedência da presente representação em razão da doação ter
sido em bens estimáveis e não ter ultrapassado o limite de 2% da receita da empresa.
É a síntese do necessário.
Vieram os autos conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Do mérito
O art. 25, inciso II, da Res. TSE 23.406/2014 estabelece o limite de doação de 2% (dois por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela pessoa jurídica no ano anterior à eleição.
Como bem asseverou o Ministério Público, os documentos juntados aos autos comprovam que as doações
realizadas, além de estimadas em dinheiro, não ultrapassaram o limite legal de 2%.
Assim, não havendo a ocorrência de doação acima do limite legal, ocorre, por conseqüência, a inaplicabilidade da
multa requerida pela parte autora.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente representação, por amoldar-se à exceção prevista no art. 25,
inciso II, da Res. TSE 23.406/2014,
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se,
Registre-se,
Intime-se.
Cumpridas todas as determinações, arquive-se.
Porto Velho, 14 de maio de 2.018.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz da 2ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo n. 8-23.2018.6.22.0002

Classe 24

Protocolo: 1.287/2018
Requerente: Francinete Leal Mendes
Interessada: Gessica Leal Silveira
SENTENÇA
Trata-se de requerimento para expedição de Certidão de Quitação Eleitoral por prazo indeterminado, formulado
por Francinete Leal Mendes em benefício de sua filha GESSICA LEAL SILVEIRA.
Juntou cópia de atestado médico e de documentos pessoais (fls. 03/06).
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável à expedição da certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado (fls. 10/11).
Relatado no essencial. Decido.
O pedido merece ser deferido. De fato, as pessoas portadoras de deficiência estão desobrigadas do cumprimento
das obrigações eleitorais, desde que o exercício dessas obrigações se torne impossível ou demasiadamente
oneroso (art. 1º, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.920/2004).
E o art. 2º da Resolução TSE n. 21.920/2004 permite ao juiz expedir a certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado, desde que satisfeitas certas condições:
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu
representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da
deficiência, poderá expedir, em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade
indeterminado. (grifei)
Compulsando os autos, verifico que as condições determinadas no dispositivo supracitado foram satisfeitas, ou
seja, foi formulado requerimento pela representante legal da interessada (fl. 02), bem como há laudo médico
comprovando a deficiência que torna impossível ou demasiadamente oneroso o exercício das obrigações
eleitorais (fls. 05 e 09).
Diante do exposto, DETERMINO ao cartório a expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade
indeterminado em nome de Gessica Leal Silveira, nos termos do art. 2º da Resolução TSE n. 21.920/2004.
Sem custas e honorários advocatícios.
Ciência ao M.P.E.
P.R.I. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de maio de 2018.
JOSÉ TORRES FERREIRA
JUIZ ELEITORAL DA 2ªZE
Processo n. 13-45.2018.6.22.0002

Classe 26

Protocolo: 1.559/2018
Requerente: Terezinha Costa de Araújo
Interessado: Bruno Costa do Nascimento

SENTENÇA
Trata-se de requerimento para expedição de Certidão de Quitação Eleitoral por prazo indeterminado, formulado
por Terezinha Costa de Araújo em benefício de seu filho BRUNO COSTA DO NASCIMENTO.
Juntou cópia de laudo e relatório médicos, bem como de documentos pessoais (fls. 03/09).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável à expedição da certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado (fls. 13/14).
Relatado no essencial. Decido.
O pedido merece ser deferido. De fato, as pessoas portadoras de deficiência estão desobrigadas do cumprimento
das obrigações eleitorais, desde que o exercício dessas obrigações se torne impossível ou demasiadamente
oneroso (art. 1º, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.920/2004).
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E o art. 2º da Resolução TSE n. 21.920/2004 permite ao juiz expedir a certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado, desde que satisfeitas certas condições:
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu
representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da
deficiência, poderá expedir, em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade
indeterminado. (grifei)
Compulsando os autos, verifico que as condições determinadas no dispositivo supracitado foram satisfeitas, ou
seja, foi formulado requerimento pela representante legal do interessado (fl. 02), bem como há laudo médico
comprovando a deficiência que torna impossível ou demasiadamente oneroso o exercício das obrigações
eleitorais (fls. 05 e 09).
Diante do exposto, DETERMINO ao cartório a expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade
indeterminado em nome de Bruno Costa do Nascimento, nos termos do art. 2º da Resolução TSE n. 21.920/2004.
Sem custas e honorários advocatícios.
Ciência ao M.P.E.
P.R.I. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de maio de 2018.
JOSÉ TORRES FERREIRA
JUIZ ELEITORAL DA 2ªZE
4ª Zona Eleitoral
Portarias

Eleição Suplementar - Vilhena
PORTARIA 011/2018/04ªZE-RO
O DR. GILBERTO JOSÉ GIANNASI, JUIZ 4ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA ESTADO DE RONDÔNIA NA
FORMA DA LEI ETC.
CONSIDERANDO o teor da Resolução/TRE-RO n. 011/2018, a qual determinou a realização de eleição
suplementar no município de Vilhena, para o dia 03/06/2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 13, §3º, da Lei 9504/97, que estabelece o prazo de 20 dias antes do pleito
para que se promova a substituição de candidatos;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Resolução/TER-RO n. 011/2018 estabelece que o Juiz Eleitoral poderá,
excepcionalmente, reduzir os prazos constantes nas leis e instruções da Justiça Eleitoral, desde que preservadas
as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal;
CONSIDERANDO que para ambos os candidatos ao pleito majoritário foram interpostas ações de impugnação de
seus respectivos registros de candidatura;
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar que, para a eleição suplementar 2018, nesse município de Vilhena, o prazo para substituição
voluntária de candidato será de até 10 (dez) dias antes do pleito, ou seja, o termo final para a referida providência
encerrar-se-á em 24/05/2018, exceto em caso de falecimento, quando a substituição poderá ser efetivada após
esse prazo.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DJE-TRE/RO para ciência dos interessados.
Encaminhe-se ao Ministério Público Eleitoral.
Ciência à douta CRE.
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Vilhena/RO, 15 de maio de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL
Eleição Suplementar - Vilhena
PORTARIA 012/2018/04ªZE-RO
O DR. GILBERTO JOSÉ GIANNASI, JUIZ 4ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA ESTADO DE RONDÔNIA NA
FORMA DA LEI ETC.
CONSIDERANDO o teor da Resolução/TRE-RO n. 011/2018, a qual determinou a realização de eleição
suplementar no município de Vilhena, para o dia 03/06/2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Resolução/TRE-RO, a qual delegou a este Juízo Eleitoral a fixação das
normas a serem observadas na propaganda eleitoral gratuita, na rádio e na televisão;
CONSIDERANDO a realização de reunião, na data de 14/05/2018, com a participação de partidos, coligações,
advogados, emissoras e Ministério Público Eleitoral, para debater e informar acerca da propaganda mediante
horário eleitoral gratuito, em rádio e na televisão;
RESOLVE:
Art. 1º - Definir e disciplinar as regras relativas à realização de propaganda eleitoral gratuita, na rádio e na
televisão, nos termos expressos nesta Portaria.
Art. 2º - Determinar que, nos termos da Resolução/TRE-RO 011/2018, o período de veiculação da propaganda
eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, será de 21/05/2018 a 01/06/2018.
Art. 3º - Determinar que a distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito seja feito na proporção de: 10% do
tempo total dividido igualitariamente entre partidos e coligações e 90% dividido proporcionalmente à
representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados.
Parágrafo único: a distribuição do tempo será feita pelo sistema disponibilizado pelo TSE e o respectivo plano de
mídia será enviado, até o dia 19/05/2018 aos partidos e coligações, através no endereço eletrônico informado na
reunião do dia 14/05/2018.
Art. 4º - Determinar que a propaganda, em rede, seja feita nos seguintes dias e horários: de segunda a sábado, no
rádio das 7:00 às 7:10hs e das 12:00 às 12:10hs, na televisão, das 13:00 às 13:10 e das 20:30 às 20:40hs,
totalizando 20 minutos diários.
Art. 5º - Determinar que a propaganda, em inserções, seja realizada, no montante total de 42 minutos diários, de
segunda a domingo, dividida em 84 inserções de 30 segundos cada.
Parágrafo único: Determinar que essas inserções sejam distribuídas igualitariamente, ao longo do dia, dentro da
grade de programação, tanto para rádio como para televisão, nos seguintes horários e blocos de audiência:
Bloco 1: entre as 5 e as 11 horas;
Bloco 2: entre as 11 e as 18 horas;
Bloco 3: entre as 18 e as 24 horas.
Art. 6º - Determinar que as coligações e partidos entreguem às emissoras as mídias, em formato compatível ao
seu equipamento, conforme definido na reunião realizada no dia 14/05/2018.
Art. 7º - Os partidos e coligações deverão informar às emissoras, até o dia 18/05/2018, os nomes dos seus
representantes autorizados a realizar a entrega e retirada do material nas emissoras.
§1º: As emissoras ficam obrigadas, na mesma data, a informar, aos partidos e coligações, os nomes das pessoas
autorizadas a receber e conferir os materiais.
§2º: Não deverão ser aceitos pelas emissoras os materiais entregues por pessoas não credenciadas.
§3º: As emissoras deverão conferir o material entregue pelos partidos e coligações, que se identificarão assinando
um protocolo em duas vias, sendo uma da emissora e outra do partido/coligação. O material será revisado na
frente do representante do partido/coligação. Verificada incompatibilidade, erro ou defeito na mídia ou
inadequação dos dados com a descrição constante no formulário de entrega, o material será devolvido ao
portador, com o registro das razões da recusa nas duas vias do formulário de entrega, permanecendo uma na
emissora. Nestes casos, a emissora veiculará a última mídia apresentada, independentemente de consulta prévia,
regra que se aplicará tanto para propaganda em rede como para as inserções.
Art. 8º - A entrega dos materiais, contendo as propagandas a serem veiculadas, deverá ser feita pelas Coligações,
às emissoras, até às 15:00hs do dia anterior ao da veiculação.
Art. 9º - Aplica-se, à eleição suplementar de Vilhena, as normas constantes da Resolução/TSE n. 23.457/2015 que
disciplinou as regras para o horário eleitoral gratuito, nas Eleições 2016.
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Art. 10 – Determinar que, nos termos do sorteio realizado em 14/05/2018, a emissora de televisão REDE TV e a
emissora RÁDIO PLANALTO ficarão responsáveis pela geração do sinal, nas propagandas em rede.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DJE-TRE/RO para ciência dos interessados.
Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Eleitoral e às emissoras e Coligações envolvidas.
Ciência à douta CRE.
Vilhena/RO, 15 de maio de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL

Eleição Suplementar - Vilhena
PORTARIA 013/2018/04ªZE-RO
O DR. GILBERTO JOSÉ GIANNASI, JUIZ 4ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA ESTADO DE RONDÔNIA NA
FORMA DA LEI ETC.
CONSIDERANDO o teor da Resolução/TRE-RO n. 011/2018, a qual determinou a realização de eleição
suplementar no município de Vilhena, para o dia 03/06/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de se instrumentalizar e aclarar as normas relativas à realização de propaganda
eleitoral, para uma maior segurança jurídica de todos os envolvidos;
RESOLVE:
Art. 1º - Definir que a propaganda eleitoral, em bem particular, pode ser realizada, independentemente de licença
municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral, desde que feita por meio de adesivo plástico em automóveis,
caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais e que não exceda o tamanho máximo de 0,5m² (meio
metro quadrado).
Parágrafo primeiro: em caso de justaposição de adesivos, a área total não poderá exceder o número acima (0,5m²
- meio metro quadrado), bem como não poderá haver a disposição de adesivos de forma a caracterizar efeito de
outdoor.
Parágrafo segundo: Caso seja verificado, mediante lavratura de termo de constatação, que os limites aqui
definidos não estão sendo cumpridos, o agente da Polícia ou da Justiça Eleitoral poderá determinar, de plano, ao
proprietário do bem particular, que retire a propaganda imediatamente.
Parágrafo terceiro: No caso do parágrafo anterior, caso o particular não obedeça à ordem para retirada imediata
da propaganda, fica o agente da Polícia ou da Justiça Eleitoral autorizado a efetuar a retirada da propaganda,
pelos meios legais que dispuser no momento da autuação.
Parágrafo quarto: No caso tratado nesse artigo, deve ser lavrado termo de constatação, narrando os fatos
verificados e, em seguida, encaminhar o referido termo para o Ministério Público Eleitoral, para fins de verificação
sobre o cabimento de representação eleitoral por propaganda irregular e demais medidas legalmente cabíveis.
Art. 2º - Determinar que as regras contidas na Resolução/TSE n. 23.551/2017 e na Lei 9504/97 sejam aplicadas à
propaganda eleitoral referente à eleição suplementar, nesse município de Vilhena/RO.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DJE-TRE/RO para ciência dos interessados.
Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Eleitoral e às Coligações.
Ciência à douta CRE.
Vilhena/RO, 15 de maio de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL
7ª Zona Eleitoral
Editais

E D I T A L DE NOTIFICAÇÃO Nº13
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REPRESENTAÇÃO Nº45-15.2017.6.22.0025 Classe 4 – protocolo nº7669/2017
AUTOR: Ministério Público Eleitoral
RÉU: Ademilson Coelho Pereira
NATUREZA: Crime Eleitoral
MUNICÍPIO: Ariquemes
A Exma. Senhora Dra. Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes, Juíza da 7ª Zona Eleitoral da Comarca de
Ariquemes, no uso de suas atribuições legais, determina que se proceda a CITAÇÃO do réu Ademilson Coelho
Pereira, filho de Judite Gregório Pereira Coelho e de Jose Alves Pereira, nascido em Medeiros Neto-BA em
05/02/1979, estado civil solteiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, apresentar defesa no
prazo de 10 (dez dias, podendo invocar todas as razões, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas que pretendem produzir, e, arrolar testemunhas.
Ressalto que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo
autor.
Dado e passado nesta cidade de Ariquemes/RO, aos 15 dias do mês de maio de dois mil e dezoito. Eu, Neilce
dos Santos Silva, Chefe de Cartório, digitei e assino o presente, por ordem da MM Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 14/2018
Prazo: 03 dias
A MM Juiza desta 7ª Zona Eleitoral do Município de Ariquemes-RO., Drª. Claudia Mara da Silva Faleiros
Fernandes, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira (artigo art. 28, §3º, da
Resolução nº 23.546/2017-TSE).
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a partir da publicação
deste poderão impugnar a prestação de contas apresentada pelos partidos do município de Ariquemes – RO
abaixo relacionados, no prazo de três (03) dias, contados da publicação do edital, devendo a impugnação ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
PARTIDO QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA
AO EXERCÍCIO DE 2017 :
Partido Social Cristão - PS - protocolo- 1642/2018
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou a MM. Juíza
Eleitoral que expedisse o presente edital, publicando-o no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia e mural do Cartório Eleitoral como de costume.
Dado e passado neste Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, aos dezessete dias do mês de abril (04) do
ano de dois mil e dezoito (2018). Eu Neilce dos Santos Silva, digitei, conferi e assino por determinação judicial.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 15/2018
BALANÇO PATRIMONIAL – PMDB - Ariquemes
Assunto: Prestação de contas anual de Partido Político
Processo n. 5-53.2018.6.22.0007
Protocolo n. 2173/2018
Partido interessado: PMDB – Partido Do Movimento Democrático Brasileiro
Município:Ariquemes
A Exma. Senhora Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes, MM. Juiz desta 07ª Zona Eleitoral/RO, no uso de
suas atribuições legais, pelo presente, torna público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto
nos §1º e 2º, art.31 da Resolução/TSE nº 23.546/2017, que se encontram, em Cartório, para consulta de qualquer
interessado, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, do Diretório Municipal do PMDB
de Ariquemes – referente ao exercício financeiro do ano de 2017 e que foi protocolada sob n. 553.2018.6.22.0007, os autos da prestação de contas da referida agremiação partidária.
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Dado e passado nesta cidade de Ariquemes/RO, aos quinze dias do mês de maio do ano de 2018. Eu, Neilce dos
Santos Silva - Chefe de Cartório da 07ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem do MM Juiz
Eleitoral. NEILCE DOS SANTOS SILVA Chefe de Cartório
11ª Zona Eleitoral
Intimações

Intimação n.º 066/11ZE/2018
Autos: nº 2-86.2018.6.22.0011 SADP: 255/2018
Interessados: Partido Democratas – DEM diretório de Cacoal;
Sandra Maria Veloso Carrijo Marques - Presidente do Partido;
Weliton Nunes Soares - Tesoureiro do Partido;
Advogadas: Ana Paula de Lima Fank, OAB/RO nº 6025
Luana Freitas Neves, OAB/RO nº 3726
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido Democratas, na pessoa de suas procuradoras, as Srªs. Ana
Paula de Lima Fank e Luana Freitas Neves, bem como os dirigentes partidários supracitados, para ciência da r.
sentença proferida nos autos em epígrafe e, querendo, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias:
“SENTENÇA
Vistos e Examinados.
Trata-se de omissão na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016, tendo como requerido o
órgão de direção municipal do Partido Democratas – DEM diretório de Cacoal/RO.
O Partido supramencionado não apresentou espontaneamente a prestação de contas no prazo legal determinado
pelo artigo 32 da Lei 9.096/95. Sendo notificado para a apresentação, na pessoa da presidente, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo de 72 horas (art. 30 da Res. TSE nº 23.464/2015).
Em despacho (fl. 02), foi determinada a notificação do Partido para a apresentação justificativas em cinco dias.
Notificado, requereu dilação de prazo que, sendo concedido (fl.09) transcorreu in albis (fl.19).
Em consulta ao sistema SPCA (fls.20-22) não foram localizadas movimentações nas contas bancárias constantes
em nome do partido, bem como, não constam recebimentos de recursos provenientes do Fundo Partidário ou de
Transferências Financeiras Intrapartidárias (fls. 23).
A douta representante do Ministério Público Eleitoral, à fl. 26, pugnou pela não-prestação das contas e aplicação
da disposição contida no art. 45, IV da Resolução 23.546/2017.
Intimado na pessoa dos representantes para manifestação acerca dos documentos juntados ao processo, nos
termos do art. 30 da Res. 23464/2015, requereu dilação do prazo (fl.38). Sendo concedida, manifestou-se
informando ser “impossível a apresentação da prestação de contas” pelo fato de o partido “não ter condições de
contratar profissionais habilitados para tal”.
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. A obrigação do partido prestar contas de sua movimentação financeira decorre de
preceito constitucional, não permitindo discricionariedade do órgão partidário ou mesmo da entidade fiscalizadora.
A forma de apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias está regulamentada atualmente pela
Resolução TSE n. 23.546/2017 em seu art. 29, sendo que, quanto ao mérito aplica-se as disposições contidas na
resolução anterior, qual seja, Res. TSE n. 23.464/2015.
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 em vigor. 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 ou as suas justificativas não forem aceitas;
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Verifica-se que as comunicações processuais foram regularmente efetuadas (fls. 03, 15, 18, 28, 30, 45, 48 e 62)
bem como concedidas as dilações de prazo requeridas pelo órgão partidário, de foram a permitir que o objetivo
principal desta Justiça Especializada fosse alcançado, qual seja, a fiscalização mediante aferição da real
movimentação financeira do partido no decurso do exercício em análise.
Nada obstante, o partido não se propõe a cumprir com sua obrigação legal, justificando impossibilidade financeira.
Tal justificativa não merece acolhimento, pois, diante da alteração trazida pela Lei 13.165/2015, o §4º do artigo 32
da Lei 9.096/95 tornou flexível a norma, permitindo aos partidos que não movimentaram recurso financeiro ou
estimável, a apresentação de declaração de ausência de movimentação no exercício em análise, vindo a suprir a
apresentação das peças contábeis e financeiras.
Em sendo omisso o partido, ainda que não tenha havido movimentação financeira, decorre a 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. Outrossim, a jurisprudência atual tem entendido cabível a aplicação como forma de
trazer efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de prestar contas. Neste sentido:
PETIÇÃO. PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 42, CAPUT, DA RES.-TSE Nº 23.465. PEDIDOS. REVOGAÇÃO OU
SUSTAÇÃO DO DISPOSITIVO. INDEFERIMENTO.
1. A transmissão dos dados pelos órgãos partidários por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil
(SPED) atende às disposições emanadas da Secretaria da Receita Federal e às regras que tratam dos processos
judiciais.
2. Consoante dispõe o art. 17, III, da Constituição da República, os Partidos Políticos são obrigados a prestar
contas à Justiça Eleitoral.
3. A disposição contida no art. 42 da Res.-TSE nº 23.465, ao prever que "será suspenso o registro ou a anotação
do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas", não é
inovadora no âmbito deste Tribunal, pois dispositivo semelhante já constava da Res.-TSE nº 23.432/2014.
4. As hipóteses de desaprovação de contas e de julgamento destas como não prestadas não se confundem. Na
primeira, por disposição legal, o registro dos órgãos partidários não pode ser suspenso (Lei nº 9.096/95, arts. 31, §
5º, e 37, caput c.c § 2º). No entanto, a ausência de prestação de contas é motivo de extinção do partido político
(Lei nº 9.096/95, art. 28, III) e implica a suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeita seus responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37-A).
5. A situação de inadimplência dos órgãos partidários que não prestam contas à Justiça Eleitoral somente se
caracteriza quando as contas são julgadas como não prestadas em processo judicial que se inicia com a
intimação dos órgãos partidários e seus responsáveis para suprir a omissão, e, mesmo após a decisão judicial, a
agremiação pode requerer a regularização da sua situação de inadimplência, nos termos da Res.-TSE nº
23.464/2015.
6. O art. 42 da Res.-TSE nº 23.465 traz efetividade ao comando constitucional que impõe a obrigação de o órgão
partidário prestar contas à Justiça Eleitoral e somente perdura até que a situação seja regularizada. A
transitoriedade da inadimplência depende exclusivamente do respeito à obrigação constitucional de prestar
contas.
Pedidos indeferidos.
(INSTRUÇÃO nº 3, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/06/2016, Página 34-36).
Posto isto, diante da omissão do partido no dever de prestar contas, com fulcro no artigo art. 46, IV, a, da Res.
TSE n. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Democratas– DEM diretório de
Cacoal/RO referente ao exercício 2016, determinando, como consequência, a suspensão da anotação ou registro
do partido e a manutenção da sanção de 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. Considerando não ter havido recebimento de cotas do fundo partidário no
exercício 2016, desnecessária se faz a providência do §2º do art. 48 da Res. TSE 23464/2015 quanto à devolução
de valores percebidos.
Informe-se ao TRE/RO para as providências do art. 42 da Res. TSE n. 23.465/2015.
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.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Cacoal, 14 de maio de 2018.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA - Juiz Eleitoral da 11ª ZE”
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos quinze dias do mês de maio de 2018. Eu, MIRIAN
ANTUNES, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
Intimação nº 067/11ZE/2018
Autos: nº 1-04.2018.6.22.0011 SADP: 254/2018
Interessados: Partido Republicano Progressista – PRP diretório de Cacoal;
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Mário Angelino Moreira - Presidente do Partido;
Georgia Aristides Ferreira - Tesoureira do Partido;
Advogada: Georgia Aristides Ferreira, OAB/RO nº 2112
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017, art. 34 § 3º...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido Republicano Progressista, na pessoa de sua procuradora, a
Sra. Georgia Aristides Ferreira, bem como os dirigentes partidários supracitados, para que, no prazo impreterível
de 20 (vinte) dias, possa sanar as irregularidades apontadas no parecer preliminar proferido nos autos em
epigrafe, sob pena de ter suas contas julgadas desaprovadas:
“PARECER PRELIMINAR
1. Em vista do que dispõe a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, bem como da Resolução TSE nº 23.546/2017
realizou-se a análise do pedido de Prestação de contas apresentado pelo Partido Republicano Progressista de
Cacoal referente ao exercício financeiro de 2016.
2. As contas foram protocoladas neste cartório em 31.01.2018, necessitando de notificação pessoal para a
apresentação, que se deu fora do prazo exigido pelo artigo 32 da Lei 9.096/95, estando instruído com algumas
das peças exigidas pelo artigo 29 da Res. TSE nº 23.546/2017.
3. Considerando o disposto no art. 31 § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi publicado no DJE o edital de
recebimento das contas dando-se publicidade ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
(fls. 58/59). Decorrido o prazo da publicação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício,
abriu-se o prazo para impugnação das contas, com a publicação do edital no DJE/TRE/RO expirado em
02.04.2018 (fl. 66).
4. Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi realizada à conferência
das peças apresentadas (fl.67), constatadas ausências, intimou-se o partido para a apresentação (fls.71/72).
Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos ausentes, o partido permaneceu inerte (fl.72v).
5. Considerando a documentação exigida pelo Art. 29 da Resolução TSE nº 23546/17 e por ter o partido
permanecido inerte, foram juntados aos autos, pelo cartório os Extratos Bancários fornecidos pelo Sistema SPCA,
os Demonstrativos de Recursos oriundos do Fundo Partidário e a Certidão de composição partidária. Após exame
das peças constatou-se que:
I – O partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2016;
II - A conta bancária do partido, de caráter permanente, foi aberta tardiamente, no mês de julho/2016;
III – Na relação de contas informada pelo partido consta apenas uma conta: nº 522910, entretanto o extrato SPCA
demonstra a existência de três contas abertas: nº 523933, n° 522910 e n° 523950, esta última com movimentação
financeira (fl. 75);
IV - O partido recebeu recurso em dinheiro no valor de R$ 19,99, proveniente de candidato, Lúcio Batista, por
meio de depósito bancário, contudo não consta comprovante de recebimento, nem foi declarado tal valor nos
demonstrativos;
V – O partido não apresentou o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
VI – Permanece insanada a irregularidade referente a ausência de assinatura do advogado nas peças elencadas à
fl. 69;
VII - Permanece insanada ainda a irregularidade referente a devida autenticação do Livro Diário no ofício civil.
6. Ante o exposto, após análise formal das contas, sugere-se a intimação do Partido Republicano Progressista,
diretório de Cacoal para esclarecer e/ou sanar as irregularidades elencadas no item 5, incisos III, IV, V, VI e VII
deste relatório. Retornando então, os autos a esta Unidade Técnica para exame final.
É o parecer.
Cacoal-RO, 15 de maio de 2018.
Mirian Antunes
Analista de Prestação de Contas”
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos quinze dias do mês de maio de 2018. Eu, FLÁVIA
CARDOSO GONÇALVES SILVA, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº
004/2018/11ZE), subscrevi.
26ª Zona Eleitoral

Despachos
Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 871-72.2016.6.22.0026

SADP 31.505/2016

Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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Representada: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
Advogados: Cristiane Silva Pavin, OAB/RO n. 8221, Nelson Canedo Motta, OAB/RO n. 2721 e outro
Representado: RILDO NEVES RUBIM
Advogado: Ainda não constituído.
DESPACHO
Recebo o recurso ordinário de fls. 858-886.
Determino a abertura de VISTA dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que, no prazo de 3 (três) dias,
ofereça contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação – SJGI do Colendo Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia – TRE-RO para regular trâmite.
Registre-se no SADP e publique-se no DJE.
Ariquemes-RO, 15 de maio de 2018.
Dra. CLÁUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES
Juíza Eleitoral em Substituição
PETIÇÃO n. 546-97.2016.6.22.0026. SADP n. 22.157/2016
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representada: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
Advogados: Cristiane Silva Pavin, OAB/RO n. 8221, Nelson Canedo Motta, OAB/RO n. 2721 e outro
Representado: RILDO NEVES RUBIM
Advogado: Ainda não constituído.
DESPACHO
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida nesta causa (certidão de fl. 106), e nada mais havendo
a prover, declaro o encerramento deste feito.
Tratando-se de processo apensado aos autos da AIJE n. 871-72.2016.6.22.0026, SADP n. 31.505/2016, arquivese ao final com o encerramento do feito principal.
Registre-se e publique-se.
Ariquemes, RO, 14 de maio de 2018.
Dra. CLÁUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES
Juíza Eleitoral em Substituição
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 10-18.2018.6.22.0026, SADP n. 1894/2018
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB/RO. Diretório do Município de
CUJUBIM/RO
Presidente: FÁBIO PATRÍCIO NETO
Advogado: HENRIQUE EDUARDO DA COSTA SOARES, OAB/RO 7363
Assunto: Prestação de Contas de Partido do Exercício Financeiro de 2017 com Movimentação de Recursos.
DESPACHO
Apresentada a prestação de contas pelo partido suprarreportado nos termos do art. 34 da Resolução TSE n.
23.546/2017, “com movimentação financeira”, DETERMINO, em atenção ao rito dos artigos 31 e seguintes:
I) a AUTUAÇÃO na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas;
II) a NOTIFICAÇÃO do partido, caso necessária, para, no prazo de 3 (três) dias, complementar as peças,
informações e documentos obrigatórios, conforme art. 29;
III) a PUBLICAÇÃO da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e do Balanço Patrimonial – BP
apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do Ministério Público Eleitoral – MPE (cf. § 1º do art. 31);
IV) realizada a publicação inciso II, a MANUTENÇÃO dos autos em cartório disponíveis pelo prazo de 15 (quinze)
dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação,
registro e pagamento das respectivas custas de reprografia (cf. §2º do art. 31);
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V) decorrido o prazo do inciso III, a PUBLICAÇÃO de edital para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o MPE ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (cf. §3º do art. 31; Lei n.
9.096/1995, art. 35);
VI) oferecida impugnação ou não, o EXAME PRELIMINAR (cf. art. 34, caput c/c § 3º) e, verificada a ausência de
qualquer das peças previstas no art. 29 da Res. 23.546/17, a INTIMAÇÃO para que o órgão partidário e os
responsáveis complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias;
VII) a CONCLUSÃO DOS AUTOS para julgamento, caso findo o prazo anterior de 20 (vinte) dias sem que a
documentação ausente tenha sido apresentada e não havendo elementos mínimos que possibilitem a análise da
movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem de recursos (cf. inciso I do § 4º do art. 34);
VIII) o EXAME da prestação de contas, caso constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças
nos termos do caput do art. 34, e, sendo necessário, a INTIMAÇÃO exigindo (cf. art. 35, caput c/c § 3º):
do órgão partidário, documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os
quais deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias;
informações dos doadores, fornecedores ou prestadores de serviço, para verificação da autenticidade dos
documentos constantes da prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias;
dos órgãos públicos, informações com vistas à verificação da origem dos recursos e das vedações previstas no
art. 12, no prazo de 10 (dez) dias; e
informações em órgãos da administração direta, indireta e fundacional para a realização do confronto com as
informações constantes da prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias.
IX) a ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO, caso encerrada a análise dos elementos da prestação de
contas e requeridas todas as diligências necessárias (cf. art. 36);
X) a VISTA DOS AUTOS ao MPE para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias (cf. art. 37);
XI) não havendo irregularidades constatadas no parecer conclusivo, a CONCLUSÃO DOS AUTOS para
julgamento;
XII) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela
unidade técnica ou no parecer oferecido pelo MPE, a INTIMAÇÃO do órgão partidário e dos responsáveis, na
pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
e prosseguindo-se o feito nos moldes dos artigos 39, 40 e 41, até conclusão do feito para julgamento.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Ariquemes, RO, 15 de maio de 2018.
Dra. CLÁUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES
Juíza Eleitoral em Substituição
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 14-55.2018.6.22.0026, SADP n. 2050/2018
Partido: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN. Diretório de Cacaulândia/RO
Presidente: LUZIMAR ALVES DE ALENCAR
Advogado: DANIEL VENDRAMINI PEREIRA, OAB/RO 7592
DESPACHO
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2017 pelo partido
suprarreportado, determino em atenção ao inciso IV do § 3º do art. 28 e ao rito do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, norma esta que regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei n 9.096/95:
a NOTIFICAÇÃO do partido para apresentar os documentos faltantes, caso a declaração de ausência esteja
apresentada sem as formalidades regulamentares e/ou sem os demais documentos obrigatórios;
a PUBLICAÇÃO DE EDITAL com o nome do partido e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período;
a juntada dos EXTRATOS BANCÁRIOS que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do
art. 6º, caso já não tenham sido apresentados ab initio pela agremiação;
a colheita e CERTIFICAÇÃO no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de RECIBOS DE DOAÇÃO e REGISTROS DE REPASSE ou DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO;
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a manifestação do responsável pela ANÁLISE TÉCNICA sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do art. 45
da Res. 23.546/17, no prazo de 5 (cinco) dias;
a MANIFESTAÇÃO DO MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII do art. 45 da Res.
23.546/17, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias;
a abertura de VISTA AOS INTERESSADOS para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias; e
a CONCLUSÃO do processo, ao final, para julgamento, ou antes, sempre que necessário no caso de haver
petição.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Ariquemes, RO, 15 de maio de 2018.
Dra. CLÁUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES
Juíza Eleitoral em Substituição
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 4-11.2018.6.22.0026, SADP n. 1668/2018
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB/RO. Diretório do Município de
CACAULÂNDIA/RO
Presidente: MANOEL JOAQUIM DA SILVA
Tesoureiro: VENÂNCIO PEDRO DA SILVA
Advogado: HENRIQUE EDUARDO DA COSTA SOARES, OAB/RO 7363
Assunto: Prestação de Contas de Partido do Exercício Financeiro de 2017 com Movimentação de Recursos.
DESPACHO
Apresentada a prestação de contas pelo partido suprarreportado nos termos do art. 34 da Resolução TSE n.
23.546/2017, “com movimentação financeira”, DETERMINO, em atenção ao rito dos artigos 31 e seguintes:
I) a AUTUAÇÃO na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas;
II) a NOTIFICAÇÃO do partido, caso necessária, para, no prazo de 3 (três) dias, complementar as peças,
informações e documentos obrigatórios, conforme art. 29;
III) a PUBLICAÇÃO da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e do Balanço Patrimonial – BP
apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do Ministério Público Eleitoral – MPE (cf. § 1º do art. 31);
IV) realizada a publicação inciso II, a MANUTENÇÃO dos autos em cartório disponíveis pelo prazo de 15 (quinze)
dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação,
registro e pagamento das respectivas custas de reprografia (cf. §2º do art. 31);
V) decorrido o prazo do inciso III, a PUBLICAÇÃO de edital para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o MPE ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (cf. §3º do art. 31; Lei n.
9.096/1995, art. 35);
VI) oferecida impugnação ou não, o EXAME PRELIMINAR (cf. art. 34, caput c/c § 3º) e, verificada a ausência de
qualquer das peças previstas no art. 29 da Res. 23.546/17, a INTIMAÇÃO para que o órgão partidário e os
responsáveis complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias;
VII) a CONCLUSÃO DOS AUTOS para julgamento, caso findo o prazo anterior de 20 (vinte) dias sem que a
documentação ausente tenha sido apresentada e não havendo elementos mínimos que possibilitem a análise da
movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem de recursos (cf. inciso I do § 4º do art. 34);
VIII) o EXAME da prestação de contas, caso constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças
nos termos do caput do art. 34, e, sendo necessário, a INTIMAÇÃO exigindo (cf. art. 35, caput c/c § 3º):
do órgão partidário, documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os
quais deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias;
informações dos doadores, fornecedores ou prestadores de serviço, para verificação da autenticidade dos
documentos constantes da prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias;
dos órgãos públicos, informações com vistas à verificação da origem dos recursos e das vedações previstas no
art. 12, no prazo de 10 (dez) dias; e
informações em órgãos da administração direta, indireta e fundacional para a realização do confronto com as
informações constantes da prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias.
IX) a ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO, caso encerrada a análise dos elementos da prestação de
contas e requeridas todas as diligências necessárias (cf. art. 36);
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X) a VISTA DOS AUTOS ao MPE para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias (cf. art. 37);
XI) não havendo irregularidades constatadas no parecer conclusivo, a CONCLUSÃO DOS AUTOS para
julgamento;
XII) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela
unidade técnica ou no parecer oferecido pelo MPE, a INTIMAÇÃO do órgão partidário e dos responsáveis, na
pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
e prosseguindo-se o feito nos moldes dos artigos 39, 40 e 41, até conclusão do feito para julgamento.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Ariquemes, RO, 15 de maio de 2018.
Dra. CLÁUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES
Juíza Eleitoral em Substituição
28ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N.º 007/2018
O Excelentíssimo Juiz da 28ª Zona Eleitoral, João Valério Silva Neto, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a lei,
DETERMINA que seja dada ciência aos interessados, da apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira no exercício de 2017 pelos partidos abaixo listados, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a formulação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, em conformidade com o disposto no inciso I, art. 45
da Resolução/TSE nº 23.464/2015.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz
Eleitoral que fosse expedido o presente edital, afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia,
aos 14 de maio de 2018. Eu,____, Vanusa Souza da Cunha Rizzo, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral, digitei,
conferi e subscrevo por determinação judicial.
Vanusa Souza da Cunha Rizzo
Chefe de Cartório
PARTIDO QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2017
Partido Social Democrático – PSD – Nova União – João José de Oliveira (presidente) - Francisco Gomes Pereira
(tesoureiro)
Partido da República – PR – Nova União – Silvania Maria da Silva (presidente) - Fernanda Dias de Souza
(tesoureira)
Partido Solidariedade – SD – Mirante da Serra – Jozimar Sousa Nerys (presidente) Giovani Leite Cabral
(secretário)
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Mirante da Serra – Evaldo Duarte Antônio (presidente) – Sérgio Alves
Barros (tesoureiro)
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Nova União – Pedro Viana Siqueira (presidente) - Gislaine Barreto Siqueira
de Sousa (tesoureira)
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Partido Democrático Trabalhista – PDT – Nova União – Gilson Albino Neiva (presidente) - Adinael de Azevedo
(tesoureiro)
Partido Republicano Progressista – PRP – Mirante da Serra – Cristiano Correia da Silva (presidente) - Cláudio
Marciano Tenório de Almeida (tesoureiro)
Partido Verde – PV – Nova União – Edimar Valentim Marchioli (presidente) - Lucimar da Silva (tesoureiro)
Partido dos Trabalhadores – PT – Nova União – Valdemir Assis de Andrade (presidente) - Demilson Gomes de
Lima (tesoureiro)
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Nova União – João Bernardes de Jesus (presidente) - Italo Rodrigues Alves
Hoffman (tesoureiro)
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Vale do Paraíso – Dario Nunes Mourão (presidente) - Osmar Caires de
Lima (tesoureiro)
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Mirante da Serra – Martinho Freire da Silva (presidente) - José Ricardo da
Paixão (tesoureiro)
Sentenças

FP 1.536/2018
Filiação Partidária nº: 1-50.2018.6.22.0018 Classe 108
Protocolo n.º 1.536/2018
Interessado: Jacio Welson Gomes Ferreira
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para averiguar suposta duplicidade de filiação partidária.
Informação da Chefia de Cartório às fls. 09/10.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo cancelamento das duas inscrições.
É o breve relatório. Decido.
A Res. TSE 23.117/2009, em seu art. 11-A, assevera: “Art. 11-A. Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o art. 11 desta resolução”.
Tal norma foi positivada pela reforma advinda da lei 12.891/2013 ao dar nova redação ao parágrafo único do art.
22 da lei 9.096/95, por meio da qual se incluiu o artigo 11-A à resolução TSE 23.117/09.
Pelo exposto, determino que seja mantida a filiação mais recente.
Com os lançamentos devidos, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se.
Ouro Preto do Oeste, 15 de maio de 2018.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral 28ª ZE
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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