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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria - 720 /2019
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, e considerando o constante do Processo SEI
n. 0001167-80.2019.6.22.8080, evento 0447908, RESOLVE:
DESIGNAR a servidora WANDERLEA LESSA MARIACA, Assistente V, do Gabinete da Secretaria de Gestão de
Pessoas, como substituta automática da Assistente VI da Escola Judiciária Eleitoral, nos afastamentos e
impedimentos legais da titular, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, de setembro de 2019
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 09/09/2019, às 20:34,
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 0453785 e o código CRC
58E5F387.
Portaria - 704 -/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso XXXIV do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o que consta nos autos
do Processo SEI n. 0000371-72.2018.6.22.8000, evento 0448644;
Considerando a necessidade de cumprimento das resoluções do Conselho Nacional de Justiça n. 104/2010, n.
176/2013 e n. 239/2016;
Considerando que a Resolução TRE/RO n. 08/2019 instituiu a Política de Segurança Institucional do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia; e Considerando o que dispõe o art. 2° da Resolução TRE/RO n. 09/2019;
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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RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os Magistrados e servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de
Segurança do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia:
I – Juiz Álvaro Kálix Ferro - Membro da Corte Eleitoral;
II –Juiz Francisco Borges Ferreira Neto - Titular da 6ª Zona Eleitoral;
III –Lia Maria Araújo Lopes - Diretora-Geral da Secretaria;
IV –Francisco Parentes da Costa Filho - Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade; e
VI –Irlêda Maria Soares da Silva - Coordenadora de Serviços Gerais.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se.Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, setembro de 2019.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 09/09/2019, às 20:34,
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 0451932 e o código CRC
3D0FD660.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos da Corregedoria
Editais

Edital – 362/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador Paulo Kiyochi Mori, a
Corregedoria Regional Eleitoral de Rondônia TORNA PÚBLICA a ATA DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA realizada na
16ª Zona Eleitoral, localizada no Município de Cerejeiras/RO, conforme consta no Processo SEI n. 000213136.2019.6.22.8060.
ATA
Às 08h do dia nove de setembro de dois mil e dezenove, na sede do Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral,
Estado de Rondônia, Comarca de Cerejeiras/RO, no Fórum Eleitoral, nos termos da Portaria n. 665/2019, teve
início Inspeção Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador
Paulo Kiyochi Mori, auxiliado pelo servidor Edilson Santos da Costa, Coordenador da Corregedoria, que exerceu a
função de secretário. Registrou-se a presença do MM. Juiz Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos, do Chefe de
Cartório Cássio Ramos Félix e do servidor Cleverson Darci Martins Negri. Ausentes as servidoras Jonilva Duana
Freitas Borges e Lêda Bethania de Azevedo Acciolli, em razão de licença capacitação e licença médica,
respectivamente. Ausentes os representantes do Ministério Público Eleitoral e da Ordem dos Advogados do
Brasil. Foram verificados os expedientes, autos, pastas e livros da Zona Eleitoral, registrando as informações no
Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais –SICEL, nos termos do Provimento n. 9/2010-CGE e itens incluídos
pela CRE/RO, de acordo com o roteiro integrante desta (0454050). Constatadas situações em desconformidade
com as normas de regência ou que exigiam aperfeiçoamento, foram determinadas providências para correção e
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 orientações, conforme registrado. O Senhor Corregedor recomenda ao Senhor Chefe de Cartório que
se desloque fora do cartório para despachar com o magistrado somente em situações excepcionais, considerado
o disposto no artigo 34, do Código Eleitoral. Os trabalhos foram encerrados às 8h30 do dia 10 de Setembro. Nada
mais. Eu, Edilson Santos da Costa, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelo
Corregedor Regional Eleitoral e pelos servidores presentes no momento do encerramento.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, publicou-se o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/RO.
Porto Velho/RO, 10 de setembro 2019.
Documento assinado eletronicamente por EDILSON SANTOS DA COSTA, Coordenador(a), em 10/09/2019, às
13:15, 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 0454347 e o código CRC
3571AE9A.
IMPLANTAÇÃO PJE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
Em cumprimento à Portaria TSE n. 344, de 8 de maio de 2019, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RONDÔNIA faz saber aos jurisdicionados o cronograma de implantação do PJe, no 1º grau de jurisdição, datas a
partir das quais torna-se obrigatória a utilização do PJe, como sistema eletrônico de constituição e tramitação de
processos judiciais e administrativos.
O PJe será obrigatório para as classes: Carta Precatória, Carta de Ordem, Prestação de Contas Eleitorais,
Prestação de Contas Anuais, Registro de Candidatura (RCand), Ação Cautelar (AC), Embargos à Execução (EE),
Exceção (Exc), Execução Fiscal (EF), Habeas Corpus (HC), Habeas Data (HD), Mandado de Injunção (MI),
Mandado de Segurança (MS), Petição (PET), Processo Administrativo (PA), Cumprimento de Sentença (CumSen),
Representação (Rp), Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME), Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral (NIPE), Execução Penal (EP), Notícia-Crime (NC), Ação
Penal Eleitoral (APE), Inquérito (Inq), Auto de Prisão (Apri), Termo Circunstanciado (TCO), Boletim de Ocorrência
Circunstanciada (BoOcCi) e Matéria de Corregedoria: Composição de Mesa Receptora (CMR), Correição em
Primeiro Grau (CPG), Impugnação à Composição da Junta Eleitoral (ICJE), Impugnação perante as Juntas
Eleitorais (IpJE), Apuração de Eleição (AE), Descarte de Material (DM), Inspeção (Insp), Sindicância (Sind), PETADM, Cancelamento de Inscrição Eleitoral (CIE), Direitos Políticos (DP), Duplicidade/Pluralidade de Inscrições –
coincidências (DPI), Filiação Partidária (FP), Recurso/Impugnação de Alistamento Eleitoral (RIAE), Regularização
de Situação de Eleitor (RSE), Lista de Apoiamento para criação de Partido Político (LAP), Revisão do Eleitorado
(RvE) e Registro de Debates (RD).
A implantação do PJe nas Zonas Eleitorais obedecerá às seguintes datas:
Dia 20/8/2019:
2ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
6ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
20ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
21ª Zona Eleitoral – Porto Velho/RO
Dia 22/10/2019:
3ª Zona Eleitoral – Ji-Paraná/RO
4ª Zona Eleitoral – Vilhena/RO
7ª Zona Eleitoral – Ariquemes/RO
10ª Zona Eleitoral – Jaru/RO
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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11ª Zona Eleitoral – Cacoal/RO
13ª Zona Eleitoral – Ouro Preto do Oeste/RO
15ª Zona Eleitoral – Rolim de Moura
27ª Zona Eleitoral – Jaru/RO
28ª Zona Eleitoral – Ouro Preto do Oeste
29ª Zona Eleitoral – Rolim de Moura/RO
Dia 26/11/2019:
1ª Zona Eleitoral – Guajará Mirim/RO
5ª Zona Eleitoral – Costa Marques/RO
8ª Zona Eleitoral – Colorado do Oeste/RO
9ª Zona Eleitoral – Pimenta Bueno/RO
12ª Zona Eleitoral – Espigão do Oeste/RO
16ª Zona Eleitoral – Cerejeiras/RO
17ª Zona Eleitoral – Alta Floresta do Oeste/RO
18ª Zona Eleitoral – Alvorada do Oeste/RO
19ª Zona Eleitoral – Santa Luzia do Oeste/RO
25ª Zona Eleitoral – Ariquemes/RO
26ª Zona Eleitoral – Ariquemes/RO
30ª Zona Eleitoral – Ji-Paraná/RO
32ª Zona Eleitoral – Machadinho do Oeste/RO
34ª Zona Eleitoral – Buritis - RO
35ª Zona Eleitoral – São Miguel do Guaporé/RO
Presidente do Comitê Gestor de Implantação do PJe - Zonas Eleitorais
Desembargador Paulo Kiyochi Mori

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

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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Portaria - 721 -/2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 066/2018, art. 1º, XXXIII; em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007, e considerando Remessa GABSTIC
0452406 que informa que o período correto de deslocamento dos servidores é 30 de julho de 2019, RESOLVE:
I. Alterar a Portaria 618/2019, disponibilizada no DJE deste Tribunal em 06/08/2019, quanto à data de
deslocamento dos servidores REGINALDO JOARIS ESTÁCIO - Chefe De Seção, e VALMIR MARIA DE FARIAS Assistente I, do dia 30/08/2019 para o dia 30/07/2019.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, setembro de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral do TRE-RO
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 09/09/2019, às 18:21,
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 0453816 e o código CRC
94661EBF.
Portaria - 723 /2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 056/2010, art. 3º, III; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
considerando a Informação 27ª ZE 5718 (0452110), a qual noticia que o servidor GEORGE WASHINGTON
FREIRE TEIXEIRA - Técnico Judiciário não efetuou os deslocamentos autorizados através da Portaria 656/2019
(0446418), no dia 19/08/2019, por motivos excepcionais e, no período de 20 a 23/08/2019, em virtude de
atestado médico, RESOLVE:
I. Determinar que o servidor efetue, no prazo de cinco dias, conforme art. 59, caput, da Lei 8.112/90, a devolução
dos valores recebidos a título de diárias conforme abaixo discriminado:
Nome; Função; Destino; Período da devolução; Total diárias a devolver
GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA; Assistente I; Vila Palmares (THEOBROMA - RO); 19/08/2019 a
21/08/2019; 256,89
GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA; Assistente I; THEOBROMA - RO; 22/08/2019 a 23/08/2019; 86,59
II. Determinar ao setor competente que providencie a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU), para
que o servidor proceda à devolução do valor.
Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, setembro de 2019.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral do TRE-RO
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 09/09/2019, às 18:24,
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 0454130 e o código CRC
58BFFDED.
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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SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 16/9/2019
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 16/9/2019 às 17h
(dezessete horas), no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Avenida Presidente
Dutra, 1889, Bairro Baixa União, nesta Capital, dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou
constantes de pautas já publicadas:
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600138-33.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Requerente: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - EXECUTIVA ESTADUAL
Advogado: Graciliano Ortega Sanchez – OAB/RO n. 5194
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 06001083-54.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Resumo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Prestação de Contas - de Partido Político
Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Advogada: Ana Paula Pinto da Silva – OAB/RO n. 5875
3. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 06001523-50.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
Requerente: DUCICLEIA SILVA DE ANDRADE
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto – OAB/RO n. 3766
Advogado: Laercio Fernando de Oliveira Santos – OAB/RO n. 2399
Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros – OAB/RO n. 8173
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 06001773-83.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Senador
Requerente: IRAILTON DAUREA DE SOUZA
Advogado: Márcio Augusto de Souza Melo – OAB/RO n. 2703
Advogado: Bruno Luiz Pinheiro Lima – OAB/RO n. 3918
Advogado: Paulo Vitor Souza Cavalcante – OAB/RO n. 9285
5. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 06001810-13.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Segundo Suplente de Senador
Requerente: WAGNER GONCALVES TEIXEIRA
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601734-86.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Federal
Requerente: BRUNA RAFAELA MEDEIROS MARSARO
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601750-40.2018.6.22.0000
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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Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
Requerente: IAURECY SOUZA DE OLIVEIRA
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601761-69.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Federal
Requerente: STAINER BARBOSA BARBOSA
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601782-45.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
Requerente: JOSE ADIR DE LIMA
Advogado: Marcelo Antônio Geron Ghellere – OAB/RO n. 1842
Advogado: Edio Jose Ghellere – OAB/RO n. 2121
Advogado: Amauri Luiz de Souza – OAB/RO n. 1301
10. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601188-31.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
Requerente: ANA PAULA CARDOSO MELQUIDE
Advogado: José de Almeida Júnior – OAB/RO n. 1370
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida – OAB/RO n. 3593
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima – OAB/RO n. 6792
Advogado: Eduardo Campos Machado – OAB/RS n. 17973
11. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600980-47.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ÁLVARO KALIX FERRO
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
Requerente: APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Advogado: Arnnon Affonso Gavioli de Assis – OAB/RO n. 8452
12. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601416-06.2018.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ÁLVARO KALIX FERRO
Resumo: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
Requerente: SOLANGE RAMOS DOS SANTOS FRANCA
Advogada: Ana Paula Pinto da Silva – OAB/RO n. 5875
Porto Velho, 10 de agosto de 2019.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
Decisões judiciais

Processo 0601184-91.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601184-91.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
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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[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal]
RELATOR: DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIO ANTONIO MOSQUINI DEPUTADO FEDERAL, LUCIO ANTONIO
MOSQUINI
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - RO1370, CARLOS EDUARDO ROCHA
ALMEIDA - RO3593, EDUARDO CAMPOS MACHADO - RS17973, HUDSON DELGADO CAMURCA LIMA RO6792, ERASMO JUNIOR VIZILATO - RO8193 Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
- RO1370, CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - RO3593, EDUARDO CAMPOS MACHADO - RS17973,
HUDSON DELGADO CAMURCA LIMA - RO6792, ERASMO JUNIOR VIZILATO - RO8193
DECISÃO
Vistos.
Versam estes autos sobre prestação de contas de Lúcio Antonio Mosquini, candidato eleito ao cargo de deputado
federal nas eleições 2018 (ID 54739).
Na atual fase, o feito foi remetido para fins de juízo de admissibilidade do recurso especial colacionado no ID
1128237, interposto por LÚCIO ANTONIO MOSQUINI.
Como sabido, o juízo prévio de admissibilidade a que se submete a referida espécie recursal restringe-se à
verificação da existência de seus pressupostos gerais e específicos.
Em princípio, quanto à existência dos pressupostos genéricos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é
próprio, tempestivo e manejado por parte legítima.
Passo, então, ao exame dos requisitos específicos, quais sejam: a) a existência de dissídio jurisprudencial; b) o
prequestionamento e c) demonstração clara do dispositivo legal ou constitucional supostamente afrontado pelo
acórdão.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o recorrente, inicialmente, alega que o acórdão
recorrido merece ser reformado em razão de “negativa de vigência àlei federal (art. 121, §4º, inc. I da CF e art. 30,
§2º-A, da Lei n. 12.034/2009)” e por divergir de interpretação dada pelo TSE sobre a matéria.
Sobre isso, apresenta excertos de acórdãos do TRE-RO e do TRE-SC, alegando como “cotejo analítico” de
dissídio jurisprudencial, em tais precedentes, que este Regional deveria reconhecer que a impropriedade
ensejadora da reprovação das contas éum “erro formal, que não compromete seu resultado”.
Contudo, verifico que o caso apreciado em tais acórdão, embora versem sobre o julgamento de prestação de
contas de campanha, não guardam semelhança com a situação ora em exame, pois ao contrário do apontado nos
acórdãos paradigmas, no presente caso o recorrente teve oportunidade de se manifestar em todas as etapas do
processo, não logrando êxito em elidir todas as irregularidades apontadas, que culminaram com o julgamento pela
rejeição de sua prestação de contas.
Por isso, os acórdãos do TRE-RO e TRE-SC mencionados não podem ser utilizados como paradigmas, razão pela
qual não está caracterizado o dissídio jurisprudencial, consoante se verifica de entendimento sumulado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, verbis:
SÚMULA TSE n. 28
A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea ‘b’ do inciso I do
art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência
de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
Além disso, a leitura atenta das razões recursais apresentadas revela que o recorrente limitou-se apenas a
rediscutir o mérito da causa, não trazendo aos autos qualquer outro elemento robusto capaz de demonstrar
eventual divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais (dissenso pretoriano).
Como sabido, o recurso especial eleitoral é instrumento processual cabível em hipóteses limitadas. Previsto no art.
276, do Código Eleitoral, afigura-se possível somente quando as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais
forem proferidas contra expressa disposição de lei ou quando ocorrer divergência na interpretação entre dois ou
mais tribunais eleitorais.
Pois bem. Superada a fase de verificação e sopesamento das razões ventiladas pelo recorrente, conclui-se que o
acolhimento dos argumentos suscitados implicam, inevitavelmente, em um novo reexame de fatos e provas,
medida incabível em sede de recurso especial eleitoral.
Por tais razões, com fundamento no art. 33, XXVIII, do Regimento Interno desta Corte Regional, nego seguimento
ao recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 1º de agosto de 2019.
DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Presidente
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Processo 0600995-16.2018.6.22.0000
ACÓRDÃO N. 317/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600995-16.2018.6.22.0000 –CLASSE 25 –PORTO VELHO - RO
Relator: Juiz Álvaro Kalix Ferro
Requerente: Simão Adriano De Sá
Advogado: Newton Schramm de Souza –OAB/RO n. 2947
Advogado: Antônio Eduardo Schramm de Souza –OAB/RO n. 4001
Advogada: Amanda Iara Tachini de Almeida –OAB/RO n. 3146
Advogada: Vera Lucia Paixão –OAB/RO n. 206
Eleições 2018. Prestação de contas de campanha. Candidato. Intempestividade. Aprovação com ressalvas.
I — É de se aprovar 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 aprovar as contas com ressalvas, nos
termos do voto do relator, à unanimidade.
Porto Velho, 29 de agosto de 2019.
Juiz ÁLVARO KALIX FERRO
Relator
Processo 0600086-37.2019.6.22.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RECURSO ELEITORAL (11548) - Processo nº 0600086-37.2019.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
Recorrente: W.G.DOS SANTOS - ME
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Advogado: Caetano Vendimiatti Neto –OAB/RO n. 1853
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por W. G. DOS SANTOS –ME, em virtude de inconformismo com
os termos do Acórdão n. 245/2019 (ID 1888637), que lhe impôs multa por doação de campanha acima do limite
legal.
Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento do prazo previsto no §1º do art. 276 do Código
Eleitoral, conforme certidão da Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação deste Tribunal (ID 1937087).
Convém registrar que o prazo recursal teve início com a publicação do acórdão recorrido no , ocorrida em 8 de
agosto de 2019, exaurindo-se em 12 de agosto de 2019.
No entanto, conforme registro extraído do ID 1906887, infere-se que o recurso especial eleitoral fora interposto
pela parte no dia seguinte, ou seja, no dia 13 de agosto.
Diante de tais constatações, não há como ser processado o recurso por ser intempestivo.
Recurso especial não admitido.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, 2 de setembro de 2019.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
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Processo 0601532-12.2018.6.22.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RECURSO ESPECIAL NA REPRESENTAÇÃO N. 0601532-12.2018.6.22.0000 –CLASSE 25
RORECORRENTE: MAURO DE CARVALHO, MARINHA CÉLIA ROCHA RAUPP DE MATOS E VALDIR RAUPP
DE MATOS
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
Vistos.
Na atual fase processual, vieram os autos a esta Presidência para fins de exame de admissibilidade de recurso
especial eleitoral encartado no ID 1925737, interposto por MAURO DE CARVALHO, MARINHA CÉLIA ROCHA
RAUPP DE MATOS e VALDIR RAUPP DE MATOS, todos já qualificados.
Referido recurso fora interposto com fulcro no art. 121, §4º, incisos I e II da Constituição Federal, e ainda, com
base no art. 276, inc. I, “a” e “b” do Código Eleitoral, em face do Acórdão n. 254/2019 (ID 1901287), assim
ementado:
Eleições 2018. Embargos de declaração. Representação. Propaganda irregular. Comitê de campanha.
Placa/faixa/banner. Dimensão superior a meio metro quadrado. Impossibilidade. Efeito outdoor. Candidato.
Responsabilidade.
Comprovação.
Circunstâncias.
Peculiaridades.
Beneficiário.
Desconhecimento.
Impossibilidade. Ostensividade. Configuração. Procedência. Multa
1 – É vedada a veiculação de propaganda eleitoral excedente a meio metro quadrado, ainda que em comitê de
campanha, sujeitando-se o infrator à multa prevista no art. 39, §8º, da Lei 9.504/97;
2 - O art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/97 dispõe que a responsabilidade do candidato estará demonstrada
se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter
tido conhecimento da propaganda;
3 – A ostensividade da propaganda irregular pode sinalizar o prévio conhecimento do beneficiário, considerado o
contexto, notadamente quando se tratar de propaganda veiculada mediante outdoor ou engenho assemelhado;
4 - Embargos de declaração parcialmente providos.
As razões recursais sustentam que a questão incide no fato deste TRE/RO, segundo a ótica dos recorrentes, ter
reconhecido suas responsabilidades pela propaganda irregular com base na presunção de seu conhecimento
destas, enquanto a legislação impõe expressamente a comprovação do prévio conhecimento (Lei Federal n.
9.504/1997, art. 40-B).
Prosseguem alegando que, materialmente, a pessoa responsável pela confecção e contratação do serviço
publicitário não era de reponsabilidade dos Recorrentes Mauro de Carvalho, Valdir Raupp de Matos e Marinha
Célia Rocha Raupp de Matos.
Sustentam que os dados tidos por irregulares foram inscritos na fachada do Comitê Eleitoral do então candidato a
Deputado Estadual Zequinha Araújo e, ainda, a impossibilidade de os candidatos recorrentes terem conhecimento
prévio das manifestações divulgadas em todos os “cantos do Estado”, sobretudo a tratada nos autos, pois o
Candidato Zequinha Araújo teve seu registro de candidatura indeferido e os demais Recorrentes acreditavam não
existir mais material de propaganda eleitoral do daquele.
Ainda segundo os recorrentes, não há o que se falar na responsabilidade presumida, de forma o provimento do
presente recurso deve resultar no afastamento da pena de multa.
Os recorrentes ventilam, também, a ocorrência de dissenso pretoriano e, para tanto, colacionam ementas de
julgados do TRE/ES e TRE/AM.
Feito o breve resumo, passo ao exame recursal.
Como sabido, o juízo prévio de admissibilidade a que se submete a referida espécie recursal restringe-se à
verificação da existência de seus pressupostos gerais e específicos.
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Em princípio, no tocante à existência dos pressupostos genéricos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é
próprio, tempestivo e manejado por parte legítima.
O manuseio dos autos revela que o ponto nevrálgico da peça recursal éa discussão sobre o conhecimento ou não
dos recorrentes acerca da propaganda eleitoral irregular por meio de placa assemelhada a outdoor.
Referida matéria já fora demasiadamente debatida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, sendo pacífico o
entendimento fixado nos precedentes abaixo colacionados:
“[...] Propaganda extemporânea. Outdoor. Configuração. Multa. Cominação. Individualização. [...]” Mensagem que
vincula o nome do potencial candidato à administração municipal, colocando-o em evidência, configura
propaganda eleitoral. Existindo mais de um responsável pela propaganda irregular, a pena de multa deverá ser
aplicada a cada um, respeitando-se os valores mínimo e máximo estipulados em lei. [...]” NE: “A jurisprudência
desta Corte tem entendido que ‘a propaganda realizada mediante outdoor, dadas suas características, conduz à
presença do prévio conhecimento. [...] A retirada da propaganda não tem o condão de afastar a aplicação da
multa, uma vez configurado o prévio conhecimento do seu beneficiário.”
(Ac. no 4.900, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)
“[...] Propaganda eleitoral extemporânea. Instalação de outdoors. Nome. Fotografia. Deputado federal –mensagem
subliminar –procedência. [...] 4. Consoante jurisprudência firmada pelo TSE, a propaganda feita por meio
de outdoor já sinaliza o prévio conhecimento do beneficiário. [...]”
(Ac. de 17.5.2007 no REspe nº 26.262, rel. Min. Carlos Ayres Britto;no mesmo sentido o Ac. de 25.3.2008 no
AgRgAg nº 6.544, rel.Min. Cezar Peluso.)
“[...] Propaganda. Prévio conhecimento. [...] Sendo a propaganda ostensiva, de confecção requintada, evidente
elaboração gráfica industrial, configura-se indício de notoriedade, o que permite a aplicação de multa. [...]”
(Ac. no 4.797, de 24.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
Com base nas transcrições acima, e no tocante à suposta ocorrência de dissídio jurisprudencial, convém
rememorar o preceito estabelecido na Súmula TSE n. 30, segundo o qual não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda no tocante à alegação de dissenso pretoriano, é cediço que a divergência que fundamenta o recurso
especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada
mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o
aresto recorrido, o que não ocorreu no caso, já que os recorrentes se limitaram à mera transcrição de ementas.
No que concerne à alegada ofensa ao art. 40-B, da Lei n. 9.504/1997, referida tese não se sustenta porque o
parágrafo único do aludido artigo estabelece expressamente que a responsabilidade do candidato estará
demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e
oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
Depreende-se, então, um mero inconformismo e o desejo de uma rediscussão de mérito, fato este que demanda
um reexame do conjunto fático-probatório que se revela absolutamente inviável em sede de recurso especial,
conforme Súmula 24 do c. Tribunal Superior Eleitoral e Súmula 7 do STJ.
Feitas tais constatações, nego seguimento ao recurso com amparo no art. 33, XXVIII, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, 2 de setembro de 2019.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
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Processo 0600061-58.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Diretório Regional do PODEMOS (ID 1553737) contra a decisão
monocrática proferida por este Presidente em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Especial, ao qual foi
negado seguimento, com fundamento no art. 33, inc. XXVIII, do Regimento Interno desta Corte Regional.
Por intermédio da petição ID 1845687, o recorrente requereu a desistência do recurso de ID 1845687 e,
consequentemente, a desistência do feito.
Nos termos do art. 998 do CPC/2015, pode o recorrente, a qualquer tempo e independentemente da anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Tendo verificado na procuração constante do ID 12925 que os subscritores da petição ID 1845687 possuem
poderes para desistir, torno sem efeito o despacho ID 1841887 e HOMOLOGO o pedido de desistência em
relação ao agravo regimental interposto (ID 1553737), na forma do art. 33, inc. VII, do RITRE-RO, para que
produza os efeitos legais.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de agosto de 2019.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Carta-Contrato

Extrato de Carta-Contrato – SECONT
Espécie: Extrato da Carta-Contrato n. 14/2019/TRE-RO, assinada em 10/09/2019. Contratada: E &J SERVIÇOS
LTDA, CNPJ n. 35.421.080/0001-33. Objeto: Fornecimento e instalação de placas de comunicação visual, para
áreas internas e externas, em pvc expandido com espessura 10mm, em recorte router em formatos geométricos
retangular ou quadrado, segundo layout e medidas fornecidos pelo TRE-RO. Fundamento Legal: Contratação
direta por Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses,
a contar de 10 de setembro de 2019, não podendo ser prorrogada. Valor: R$ 7.500,00. Signatários: pela
Contratante, a Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO, e, pela Contratada, a Senhora
HELENA ZACARIAS MOTA. Ato de autorização da despesa: DESPACHO Nº 4324/2019 - PRES/DG/GABDG, de
05/09/2019. Processo SEI nº. 0002039-44.2019.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 10/09/2019, às 14:21,
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 0454495 e o código CRC
7A0A96D6.
Extratos de Dispensa

Extrato de Dispensa de Licitação - SECONT
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Espécie: Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93 e termos
da Decisão TCU n. 1.336/2006 –Plenário. Carta-Contrato n. 14/2019, assinada em 10/09/2019. Contratada: E &J
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.421.080/0001-33. Objeto: Fornecimento e instalação de placas de comunicação
visual, para áreas internas e externas, em pvc expandido com espessura 10mm, em recorte router em formatos
geométricos retangular ou quadrado, segundo layout e medidas fornecidos pelo TRE-RO. Fundamento:
Contratação direta por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Vigência: 12 (doze)
meses, a contar de 10/09/2019, não podendo ser prorrogada. Valor: R$ 7.500,00. Programa de Trabalho:
02122057020GP0011. Natureza da Despesa 33.90.30-59. Nota de Empenho 2019NE000680, de 06/09/2019.
Justificativa: Visa atender as demandas e as ações do Projeto Eleitor em Perspectiva no ano de 2019 em
Rondônia. Declaração de Dispensa de Licitação em 04/09/2019. Parecer Jurídico 0452306/AJDG, por SILVIA
GONÇALVES DE MACEDO, CPF n. 348.160.891-87, Assessora Jurídica. Autorizada a Despesa e Ratificada a
Dispensa de Licitação em 05/09/2019, Despacho 4324/PRES/DG/GABDG, por AUREA CRISTINA SALDANHA
OLIVEIRA ARAGÃO, CPF n. 408.521.642-20, Diretora-Geral em Substituição - TRE-RO. Processo SEI n.
0002039-44.2019.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 10/09/2019, às 14:20,
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 0454494 e o código CRC
748797A7.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
9ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 150/2019
Processo n. 46-77.2019.6.22.0009
Classe: 25 – Prestação de contas anual – exercício de 2018
Protocolo SADP: 2.687/2019
Partido: PT – Partido dos Trabalhadores de Primavera de Rondônia
Interessado: Diretório Estadual de Rondônia do PT – Partido dos Trabalhadores
Prazo: 20 (vinte) dias
Finalidade: INTIMAR, nos termos da Portaria n. 06/2018-09ZE, o presidente do Diretório Estadual de Rondônia do
PT – Partido dos Trabalhadores, Sr. Mariton Benedito de Holanda, que se determinou por este Juízo da 09ª Zona
Eleitoral, nos autos acima, a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ao órgão de Direção Municipal do
PT de Primavera de Rondônia/RO, ante o julgamento da prestação de contas do exercício de 2018 como não
prestadas..
Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório, subscrevo o presente edital, por ordem da MM. Juíza
Eleitoral, que será publicado no DJE TRE-RO e no átrio do Fórum Eleitoral de Pimenta Bueno, para ciência dos
interessados.
Pimenta Bueno, 10 de setembro de 2019.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório
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EDITAL N.º 151/2019
Processo nº 71-90.2019.6.22.0009
Classe 24 – Petição – Regularização de contas – exercício de 2018
Protocolo: 4.181/2019
Requerente: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
Município: Primavera de Rondônia/RO
Advogado: Renata Lopes de Oliveira – OAB/RO 4748
Presidente: Manoel Lopes de Oliveira
Advogado: Renata Lopes de Oliveira – OAB/RO 4748
Tesoureiro: Eldice do Nascimento Ramalho
Advogado: Renata Lopes de Oliveira – OAB/RO 4748
A Excelentíssima Juíza da 09ª Zona Eleitoral, Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, está aberto
o prazo de cinco dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar o requerimento de
regularização de contas anuais julgadas não prestadas do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira de
Primavera de Rondônia, referente ao exercício de 2018. No mesmo prazo os legitimados poderão, também, 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.
Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório, subscrevo o presente edital, por ordem da MM. Juíza
Eleitoral, que será publicado no DJE TRE-RO e no átrio do Fórum Eleitoral de Pimenta Bueno, para ciência dos
interessados.
Pimenta Bueno, 10 de setembro de 2019.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório
EDITAL N.º 152/2019
Processo nº 79-67.2019.6.22.0009
Classe 24 – Petição – Regularização de contas – exercício de 2017
Protocolo: 4.410/2019
Requerente: PV – Partido Verde
Município: Primavera de Rondônia/RO
Presidente: Antônio Carlos da Silva
Advogados: Ademir Dias dos Santos – OAB/RO 3774 e Reinaldo Rosa dos Santos – OAB/RO 1618
Tesoureiro: Tairini Michele Ribeiro Oliveira
Advogado: Ademir Dias dos Santos – OAB/RO 3774
A Excelentíssima Juíza da 09ª Zona Eleitoral, Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, está aberto
o prazo de cinco dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar o requerimento de
regularização de contas anuais julgadas não prestadas do PV – Partido Verde de Primavera de Rondônia,
referente ao exercício de 2017. No mesmo prazo os legitimados poderão, também, 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.
Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório, subscrevo o presente edital, por ordem da MM. Juíza
Eleitoral, que será publicado no DJE TRE-RO e no átrio do Fórum Eleitoral de Pimenta Bueno, para ciência dos
interessados.
Pimenta Bueno, 10 de setembro de 2019.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório
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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EDITAL N.º 153/2019
Processo nº 78-82.2019.6.22.0009
Classe 24 – Petição – Regularização de contas – eleições 2018
Protocolo: 4.412/2019
Requerente: PV – Partido Verde
Município: Primavera de Rondônia/RO
Presidente: Antônio Carlos da Silva
Advogados: Ademir Dias dos Santos – OAB/RO 3774 e Reinaldo Rosa dos Santos – OAB/RO 1618
Tesoureiro: Tairini Michele Ribeiro Oliveira
Advogado: Ademir Dias dos Santos – OAB/RO 3774
A Excelentíssima Juíza da 09ª Zona Eleitoral, Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, está aberto
o prazo de três dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar o requerimento de
regularização de contas de campanha do PV – Partido Verde de Primavera de Rondônia, referente as eleições de
2018, que deve ser apresentada em petição fundamentada relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, em conformidade com o disposto no § 1º, art. 59 da Resolução do TSE n. 23.553/2017.
Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório, subscrevo o presente edital, por ordem da MM. Juíza
Eleitoral, que será publicado no DJE TRE-RO e no átrio do Fórum Eleitoral de Pimenta Bueno, para ciência dos
interessados.
Pimenta Bueno, 10 de setembro de 2019.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório
EDITAL N.º 154/2019
Processo nº 59-76.2019.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de contas anual – exercício de 2018
Protocolo: 3.570/2019
Partido: PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
Município: Pimenta Bueno/RO
Presidente: Paulo Rogério Ferreira dos Santos
Tesoureiro: Valtecy de Souza Ferrari
A Excelentíssima Juíza da 09ª Zona Eleitoral, Dra. Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, está aberto
o prazo de três dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PTB – Partido Trabalhista Brasileiro de Pimenta
Bueno/RO, referente ao exercício financeiro de 2018. No mesmo prazo os legitimados poderão, também, 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.
Eu, Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, Chefe de Cartório, subscrevo o presente edital, por ordem da MM. Juíza
Eleitoral, que será publicado no DJE TRE-RO e no átrio do Fórum Eleitoral de Pimenta Bueno, para ciência dos
interessados.
Pimenta Bueno, 10 de setembro de 2019.
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
Chefe de Cartório
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Sentenças

Processo n.º 34-63.2019.6.22.0009
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2018
Protocolo: 2.587/2019
Partido: PSL - Partido Social Liberal
Município: Pimenta Bueno/RO
Advogado: Cezar Artur Felberg – OAB/RO 3841
Presidente: Arismar Araújo Lima
Advogado: Cezar Artur Felberg – OAB/RO 3841
Tesoureiro: Vanderlei Plantes de Santana
Advogado: Cezar Artur Felberg – OAB/RO 3841
SENTENÇA
O Partido Social Liberal – PSL foi notificado (fl. 35) e apresentou prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2018, acompanhada dos documentos de fls. 04/34.
Certidão, fl. 39, informando a inexistência de extratos bancários e recebimento de recursos.
Foi publicado edital, fl. 44, tendo decorrido o prazo sem impugnação, fl. 45.
Esclarecimentos prestados pelo Partido quanto ao prazo, fl. 47.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas, fl. 50.
Decido.
Vejo nos autos que o Partido em questão foi notificado pelo Cartório Eleitoral para apresentar a Prestação de
Contas anual, porquanto havia decorrido o prazo inerte.
O Partido se manifestou declarando que não houve movimentação financeira e em abono de sua assertiva
apresentou documentos comprobatórios.
Em diligência nos sistemas eleitorais postos à disposição, o Cartório Eleitoral constatou a inexistência de
movimentação em Instituição financeira, bem como a ausência de repasse do Fundo Partidário, corroborando a
declaração do Partido que não movimentou recursos.
O MPE foi ouvido e apresentou parecer pela aprovação mas com ressalvas em razão da intempestividade na
apresentação da declaração.
Com razão o MPE.
Ora, independente de ter ou não movimentado recursos, e mesmo com a alteração trazida pela Lei nº 13.831/19, o
Partido continua obrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril, ainda que tal apresentação se
dê apenas e tão somente com a declaração de ausência de movimentação de recursos.
O que houve, com a alteração legislativa, foi apenas alteração quanto ao formalismo do procedimento de
prestação de contas, que agora pode ser feita mediante apresentação de simples declaração, mas não dispensa o
órgão partidário de declarar isso à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Portanto, nos termos da Lei nº 9.906/95 e Resolução n. 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas
prestadas pela Comissão Provisória do Partido Social Liberal de Pimenta Bueno, PSL, referentes ao exercício
financeiro de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Nada mais havendo, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.
Pimenta Bueno, 09 de setembro de 2019.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
Processo n. 61-46.2019.6.22.0009
Classe 24 – Petição – Regularização de Contas Eleitorais – Eleição de 2016
Protocolo n. 3.591/2019
Requerente: Janilton Carneiro da Silva
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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Advogada: Edinamar Machado Thomas – OAB/RO 7899
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas eleitoral, referente a eleição 2016, formulado pelo candidato
Janilton Carneiro da Silva.
Apresentou os documentos de fl. 04/45.
Despacho inicial, fl. 46.
Documentos juntados pelo Cartório Eleitoral, fl. 47/49.
Publicação de Edital, fl. 50, com decurso do prazo in albis (fl. 50v).
Relatório conclusivo, fl. 51.
Parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela regularização da prestação de contas, fl. 53.
É o relatório. Decido.
Consoante se extrai dos autos, todos os documentos necessários para prestação de contas foram apresentados
pelo candidato.
A análise técnica não identificou impropriedades nem irregularidades nas contas apresentadas; não houve
recebimento de recursos do Fundo Partidário, nem recebimento de doações de origem vedada ou não
identificada, opinando pela regularização.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou também pela regularização das contas.
Assim, nos termos da Resolução do TSE n. 23.463/2015, art. 59 e art. 73, §2º, JULGO REGULARIZADA a
Prestação de Contas de Campanha, referente a eleição de 2016, do candidato JANILTON CARNEIRO DA SILVA.
Determino a suspensão das sanções que foram aplicadas quando do julgamento das contas como não prestadas,
salvo as restrições que devam permanecer por força de norma expressa.
Proceda-se às comunicações de costume.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito e procedimentos legais, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 09 de setembro de 2019.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
Processo: 20-79.2019.6.22.0009
Classe: 25 – Prestação de Contas Anual – Exercício de 2018
Protocolo: 1.308/2019
Partido: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Município: Pimenta Bueno
Advogada: Joane Magno Souza Santos – OAB/RO 3523
Presidente: Antonio Patrocinio da Conceição
Advogada: Joane Magno Souza Santos – OAB/RO 3523
Tesoureira: Lucimar Roque
Advogada: Joane Magno Souza Santos – OAB/RO 3523
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SENTENÇA
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Pimenta Bueno,
referente ao exercício de 2018.
O Partido, Presidente e Tesoureiro estão representados por advogado e apresentaram os documentos de fl.
02/104.
Foram publicados Editais, tendo decorrido o prazo sem impugnação, consoante certidão de fl. 105 e fl. 108.
O MPE teve ciência dos autos, fl. 107.
Relatório preliminar, fl. 109.
O Partido foi intimado para regularizar as falhas mas deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 111v).
Manifestação do MPE, fl. 113/114.
Após, o Partido apresentou documentos, fl. 116/125.
Novo relatório apontando incongruências e solicitando diligências, fl. 126/127.
Despacho, fl. 128.
Intimação do Partido (fl. 129), que se manifestou apresentando documentos e esclarecimentos, fl. 131/188.
Parecer conclusivo, fl. 191.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela aprovação, fl. 190.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas dentro do prazo estipulado na Resolução do TSE n. 23.546/2017, contudo com
vários documentos faltantes e alguns irregulares, consoante indicado pela analista técnica, fl. 110.
O Partido foi intimado para sanar as irregularidades, contudo deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 111v).
O processo já estava na fase de julgamento quando então o Partido manifestou nos autos apresentando os
documentos faltantes e esclarecimentos pertinentes, ocasião em que, por celeridade e economia processual, o
julgamento foi convertido em diligência, sendo determinado que o procedimento seguisse para análise técnica
final.
Novamente foram constatadas incongruências e o Partido foi intimado para esclarecer a respeito, tendo se
manifestado e apresentado documentos.
Novo exame técnico foi feito, tendo restado concluído pela inexistência de irregularidades e inexistência de
indícios quanto a recebimento de recursos de fonte vedada.
Constatou-se ainda que foram emitidos recibos referentes aos gastos eleitorais informados, bem como, que foram
esclarecidos e comprovadas as doações em dinheiro.
Constatou-se, ainda, que todos os documentos exigidos na legislação eleitoral foram apresentados, inclusive
recibo da ECD.
O art. 69 da citada Resolução dispõe que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção.
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Contudo, tendo o Partido deixado de apresentar alguns dos documentos básicos obrigatórios dentro do prazo
previsto pela Resolução, tais como recibos e ECD, entendo que as constas devem ser aprovadas com ressalva.
Isto para se evitar que partidos apresentem PC e documentos sem qualquer critério técnico, até a data limite,
apenas e tão somente para evitar a intempestividade e a aprovação com ressalvas que dele decorrem.
E também por questão de equidade com os demais partidos que apresentam suas contas com documentos
completos mas fora do prazo, e mesmo assim tem suas constas aprovadas com ressalva.
Note-se, o Partido deixou de apresentar, num primeiro momento, documentos obrigatórios (fl. 110), os quais
deveriam já ter sido apresentados junto com a petição inicial até porque são pré existentes.
Contudo assim não o fez, nem mesmo quando formalmente intimado (fl. 111), deixando o prazo transcorrer in
albis.
Apenas quando as contas estavam em vias de serem julgadas, por certo como não prestadas em razão da
omissão, é que o Partido dignou-se a manifestar nos autos, juntando a ECD, contrato e outros. Isso apenas no dia
12/7/19.
Com tais fundamentos, tenho que as constas devem ser aprovadas, entretanto com ressalva, já que não foram
apresentados todos os documentos obrigatórios e principais no prazo previsto na Resolução (30/4).
Assim, com tais fundamentos, APROVO com ressalvas as contas eleitorais do Partido Socialista Brasileiro – PSB
de Pimenta Bueno, referente ao exercicio financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Proceda-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Pimenta Bueno, 09 de setembro de 2019.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Sentenças

Petição nº 68-32.2019.6.22.0011
Petição de Regularização do Exercício Financeiro de 2018
Protocolo: 3.918/2019
Interessados: Partido Solidariedade - SD Cacoal;
Presidente: Remos Carlos de Souza,
Tesoureiro: Nilton César da Mata
Advogado(s): Aidevaldo Marques da Silva - OAB /RO 1.467
Sentença
Trata-se de petição de regularização de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido
Solidariedade do município de Cacoal que teve as contas anuais do referido ano julgadas como não prestadas nos
autos n. 53-63.2019.6.22.0011.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação Financeira nos moldes do art. 28, §3º, I, da Res.
TSE 23.546/2017 (fls. 07).
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Em despacho inicial, houve determinação ao Cartório Eleitoral para verificação da entrega das peças obrigatórias
da Res. 23.546/2017 (fl. 11); verificação de impropriedades ou irregularidades na aplicação de recursos do Fundo
Partidário e de recebimento de recursos de origem não identificada ou fonte vedada.
Foram juntados extratos bancários (fls. 13) extraídos do sistema SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anuais)
e demonstrativos de recursos recebidos do fundo partidário (fls. 14-19) enviados pela seção de auditoria e
prestação de contas do TRE-RO.
A serventia cartorária informou que, em consulta aos demonstrativos de distribuição de recursos partidário dos
diretórios nacionais e estaduais do partido Solidariedade de Cacoal, este não recebeu recursos oriundos do fundo
partidário no exercício financeiro de 2018 (fls. 22). Ainda informou que nos extratos bancários juntados aos autos
não houve movimentação (fls.22)
O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela regularização das contas no exercício financeiro de 2018
(fls. 23).
É o Relatório. Decido.
É obrigação constitucional e legal dos partidos políticos a prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 17, III da
CF/88 e art. 28 da lei 9.504/97).
Trata-se de meio de averiguar a lisura e transparência das finanças dos partidos políticos, considerando-se que
estes recebem verbas públicas para seu funcionamento.
A Resolução 23.546/2017 estabelece que, após o trânsito em julgado da decisão que julga as contas partidárias
como não prestadas, pode o partido requerer a regularização da inadimplência, instruindo o pedido de
regularização com a documentação exigida pelo art. 59, § 1º, III da referida Resolução.
Tal pedido, entretanto, não tem o condão de mudar o teor da decisão proferida nos autos 53-63.2019.6.22.0011
que julgou como não prestadas as contas do SD de Cacoal, sendo considerado apenas para cessar a vedação de
recebimento de valores provenientes do fundo partidário, prevista no art. 48, caput.
Quanto à sanção prevista no § 2º, do art. 48, qual seja, suspensão da anotação partidária, esta não foi aplicada,
tendo em vista decisão do Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
6032 que afastou a sanção de suspensão da anotação dos órgãos partidários de forma automática.
Resta claro que o partido Solidariedade apresentou declaração de ausência de movimentação financeira na forma
da norma, não recebeu cotas do fundo partidário, não havendo identificação de recebimento de recursos de fontes
vedadas para o exercício financeiro de 2018.
Ante o exposto, nos termos art. 59, da Res. TSE n. 23.546/2017, julgo REGULARIZADA a situação de
inadimplência do partido SOLIDARIEDADE em CACOAL, exercício financeiro 2018, para os fins do art. 48, caput
da Res. TSE n. 23.546/2017, restabelecendo o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, suspenso
nos autos n. 53-63.2019.6.22.0011.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Comunique-se os diretórios regional e nacional dos partidos políticos, na forma da Portaria n. 009/2018/11ª ZE,
para ciência do inteiro teor da decisão, art. 60, I, a, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado, efetue-se as anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias SICO, nos termos da Res. TSE 23.384/2012.
Após, arquive-se os autos.
Cacoal/RO, 09 de setembro de 2019.
Elisângela Frota Araújo Reis
Juíza Eleitoral da 11ªZE em Substituição.
12ª Zona Eleitoral
Sentenças

Extinção da punibilidade
SENTENÇA 23/2019
Noticia-Crime nº 22-74.2018.622.0012
Protocolo nº 6.141/2018
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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Infração: Art. 39, §5º, II Lei 9.504/97
Infrator: CASSIA CAROLINA DA SILVA
Advogado: Diogo Henrique Volff dos Santos - OAB/RO 8908
Vistos.
Trata-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de Cassia Carolina da Silva, pela prática, em tese, do
crime previsto no art.39, §5º, II, da Lei 9504/97 no dia das eleições gerais 2018/1º turno.
Houve transação penal que consistiu na aplicação da pena pecuniária no valor de R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais) dividida em cinco parcelas iguais de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta
centavos), conforme audiência preliminar de fls.17.
Conforme recibos juntados ás fls. 20/24 e a certidão do Chefe de Cartório às fls. 24v dos autos, verifica-se que
houve o total pagamento da pena pecuniária transacionada, portanto, dou por integralmente cumprida a sanção.
Diante do exposto, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, declaro extinta a punibilidade em
relação à infrator CASSIA CAROLINA DA SILVA, e determino que a condenação não conste dos registros
criminais, exceto para fins de requisição judicial.
Proceda-se as anotações necessárias no cadastro do eleitor para os fins do art. 76, §4º da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se.
Espigão do Oeste 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral da 12ª ZE
Omissão de prestação de contas Patriota
SENTENÇA 24/2019
Prestação de contas n. º: 22-40.2019.6.22.0012
Município: Espigão do Oeste – RO
Partes: Patriota.
Presidente: Roney da Silva Ribeiro.
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2017 e 2018, do Patriota, do município de Espigão do Oeste/RO.
O prazo final para apresentação de prestação de contas pelo órgão partidário, encerrou-se no dia 30/04/2018,
conforme determina o artigo 32 da Lei 9.096/95.
O Partido acima elencado foi devidamente notificado (fls. 3/4) para prestar as contas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 28, caput, c/c art. 30, I, da Resolução do TSE 23546/2017, entretanto permaneceu
inerte.
Após a juntada do extrato bancário do partido (fls. 6/7) e da certidão de fls. 8, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo cumprimento do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei Federal 9096/95.
Relatado, decido.
A prestação de contas partidária anual se encontra estabelecida pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/04, alterada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, constituindo obrigação legal periódica
imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção.
No entanto, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação da qual
restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como se depreende da redação atribuída Lei 13.831, de 20 de maio de
2019 ao § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período."
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação do artigo acima no que se refere à desobrigação de
prestação de contas quando o órgão partidário não movimentou recursos financeiros.
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Por outro lado, o mesmo artigo exige a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos,
situação que não aconteceu nos autos.
Cabe esclarecer que a certidão de fls. 8, foi feita com base nas informações disponíveis nos sistemas eleitorais, e
estes, em sua maioria, são alimentados pelos próprios órgãos partidários, ou seja, suscetíveis de erros ou
omissões. Por isso a exigência de o órgão apresentar a declaração que de fato não movimentou recurso
financeiro.
Por fim, 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 28, III, da Res. do TSE nº 21.841/2004 e
artigo 48 da Res. TSE 23546/2017.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PATRIOTA referente ao exercício financeiro de 2017 e
2018, nos termos do artigo 46, IV, a, da Res.TSE 23546/17, e determino a suspensão das cotas do fundo
partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95 e art. 48, da
Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Publique-se no DJE/RO, vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Arquive-se.
Espigão do Oeste, 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral - 12ª ZE/RO
Omissão de prestação de contas - Podemos
SENTENÇA 25/2019
Prestação de contas n. º: 17-18.2019.6.22.0012
Município: Espigão do Oeste – RO
Partes: Podemos
Presidente: José Nildo de Araujo.
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2018, do Podemos, do município de Espigão do Oeste/RO.
O prazo final para apresentação de prestação de contas pelo órgão partidário, encerrou-se no dia 30/04/2018,
conforme determina o artigo 32 da Lei 9.096/95.
O Partido acima elencado foi devidamente notificado (fls. 3) para prestar as contas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 28, caput, c/c art. 30, I, da Resolução do TSE 23546/2017, entretanto permaneceu
inerte.
Após a juntada do extrato bancário do partido (fls. 5) e da certidão de fls. 6, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo cumprimento do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei Federal 9096/95.
Relatado, decido.
A prestação de contas partidária anual se encontra estabelecida pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/04, alterada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, constituindo obrigação legal periódica
imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção.
No entanto, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação da qual
restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como se depreende da redação atribuída Lei 13.831, de 20 de maio de
2019 ao § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período." O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação do artigo acima no que se refere à
desobrigação de prestação de contas quando o órgão partidário não movimentou recursos financeiros.
Por outro lado, o mesmo artigo exige a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos,
situação que não aconteceu nos autos.
Cabe esclarecer que a certidão de fls. 6, foi feita com base nas informações disponíveis nos sistemas eleitorais, e
estes, em sua maioria, são alimentados pelos próprios órgãos partidários, ou seja, suscetíveis de erros ou
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omissões. Por isso a exigência de o órgão apresentar a declaração que de fato não movimentou recurso
financeiro.
Por fim, 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 28, III, da Res. do TSE nº 21.841/2004 e
artigo 48 da Res. TSE 23546/2017.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS referente ao exercício financeiro de 2018,
nos termos do artigo 46, IV, a, da Res.TSE 23546/17, e determino a suspensão das cotas do fundo partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95 e art. 48, da Resolução do
TSE n. 23.546/2017.
Publique-se no DJE/RO, vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Arquive-se.
Espigão do Oeste, 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral - 12ª ZE/RO
Omissão de prestação de contas - DC
SENTENÇA 26/2019
Prestação de contas n. º: 18-03.2019.6.22.0012
Município: Espigão do Oeste – RO
Partes: DC – Democracia Cristã
Presidente: Sebastião Alcantes de Sousa.
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2018, do Democracia Cristã, do município de Espigão do Oeste/RO.
O prazo final para apresentação de prestação de contas pelo órgão partidário, encerrou-se no dia 30/04/2018,
conforme determina o artigo 32 da Lei 9.096/95.
O Partido acima elencado foi devidamente notificado (fls. 3) para prestar as contas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 28, caput, c/c art. 30, I, da Resolução do TSE 23546/2017, entretanto permaneceu
inerte.
Após a juntada do extrato bancário do partido (fls. 5) e da certidão de fls. 6, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo cumprimento do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei Federal 9096/95.
Relatado, decido.
A prestação de contas partidária anual se encontra estabelecida pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/04, alterada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, constituindo obrigação legal periódica
imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção.
No entanto, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação da qual
restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como se depreende da redação atribuída Lei 13.831, de 20 de maio de
2019 ao § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período." O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação do artigo acima no que se refere à
desobrigação de prestação de contas quando o órgão partidário não movimentou recursos financeiros.
Por outro lado, o mesmo artigo exige a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos,
situação que não aconteceu nos autos.
Cabe esclarecer que a certidão de fls. 6, foi feita com base nas informações disponíveis nos sistemas eleitorais, e
estes, em sua maioria, são alimentados pelos próprios órgãos partidários, ou seja, suscetíveis de erros ou
omissões. Por isso a exigência de o órgão apresentar a declaração que de fato não movimentou recurso
financeiro.
Por fim, 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 28, III, da Res. do TSE nº 21.841/2004 e
artigo 48 da Res. TSE 23546/2017.
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Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do DEMOCRACIA CRISTÃ referente ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do artigo 46, IV, a, da Res.TSE 23546/17, e determino a suspensão das cotas do fundo
partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95 e art. 48, da
Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Publique-se no DJE/RO, vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Arquive-se.
Espigão do Oeste, 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral - 12ª ZE/RO
Omissão de prestação de contas - PRB
SENTENÇA 27/2019
Prestação de contas n. º: 19-85.2019.6.22.0012
Município: Espigão do Oeste – RO
Partes: PRB – Partido Republicano Brasileiro
Presidente: Carlos André Prochnow
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2018, do Partido Republicano Brasileiro, do município de Espigão do Oeste/RO.
O prazo final para apresentação de prestação de contas pelo órgão partidário, encerrou-se no dia 30/04/2018,
conforme determina o artigo 32 da Lei 9.096/95.
O Partido acima elencado foi devidamente notificado (fls. 3) para prestar as contas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 28, caput, c/c art. 30, I, da Resolução do TSE 23546/2017, entretanto permaneceu
inerte.
Após a juntada do extrato bancário do partido (fls. 5) e da certidão de fls. 6, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo cumprimento do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei Federal 9096/95.
Relatado, decido.
A prestação de contas partidária anual se encontra estabelecida pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/04, alterada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, constituindo obrigação legal periódica
imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção.
No entanto, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação da qual
restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como se depreende da redação atribuída Lei 13.831, de 20 de maio de
2019 ao § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período."
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação do artigo acima no que se refere à desobrigação de
prestação de contas quando o órgão partidário não movimentou recursos financeiros.
Por outro lado, o mesmo artigo exige a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos,
situação que não aconteceu nos autos.

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 2019, Número 170

Porto Velho/RO, quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Página 26

Cabe esclarecer que a certidão de fls. 6, foi feita com base nas informações disponíveis nos sistemas eleitorais, e
estes, em sua maioria, são alimentados pelos próprios órgãos partidários, ou seja, suscetíveis de erros ou
omissões. Por isso a exigência de o órgão apresentar a declaração que de fato não movimentou recurso
financeiro.
Por fim, 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 28, III, da Res. do TSE nº 21.841/2004 e
artigo 48 da Res. TSE 23546/2017.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO referente ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, IV, a, da Res.TSE 23546/17, e determino a suspensão das
cotas do fundo partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95
e art. 48, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Publique-se no DJE/RO, vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Arquive-se.
Espigão do Oeste, 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral - 12ª ZE/RO
Omissão de prestação de contas - Solidariedade
SENTENÇA 28/2019
Prestação de contas n. º: 23-25.2019.6.22.0012
Município: Espigão do Oeste – RO
Partes: SD - Solidariedade
Presidente: Devair da Silva Costa
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2018, do Solidariedade, do município de Espigão do Oeste/RO.
O prazo final para apresentação de prestação de contas pelo órgão partidário, encerrou-se no dia 30/04/2018,
conforme determina o artigo 32 da Lei 9.096/95.
O Partido acima elencado foi devidamente notificado (fls. 3) para prestar as contas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 28, caput, c/c art. 30, I, da Resolução do TSE 23546/2017, entretanto permaneceu
inerte.
Após a juntada do extrato bancário do partido (fls. 5) e da certidão de fls. 6, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo cumprimento do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei Federal 9096/95.
Relatado, decido.
A prestação de contas partidária anual se encontra estabelecida pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/04, alterada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, constituindo obrigação legal periódica
imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção.
No entanto, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação da qual
restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como se depreende da redação atribuída Lei 13.831, de 20 de maio de
2019 ao § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período."
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação do artigo acima no que se refere à desobrigação de
prestação de contas quando o órgão partidário não movimentou recursos financeiros.
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Por outro lado, o mesmo artigo exige a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos,
situação que não aconteceu nos autos.
Cabe esclarecer que a certidão de fls. 6, foi feita com base nas informações disponíveis nos sistemas eleitorais, e
estes, em sua maioria, são alimentados pelos próprios órgãos partidários, ou seja, suscetíveis de erros ou
omissões. Por isso a exigência de o órgão apresentar a declaração que de fato não movimentou recurso
financeiro.
Por fim, 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 28, III, da Res. do TSE nº 21.841/2004 e
artigo 48 da Res. TSE 23546/2017.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do SOLIDARIEDADE referente ao exercício financeiro de
2018, nos termos do artigo 46, IV, a, da Res.TSE 23546/17, e determino a permanência da suspensão das cotas
do fundo partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95 e art.
48, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, tendo em vista que o partido está suspenso desde 2016, conforme a
informação 08/2019 de fls. 2.
Publique-se no DJE/RO, vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Arquive-se.
Espigão do Oeste, 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral - 12ª ZE/RO
Omissão de prestação de contas - PSDB
SENTENÇA 29/2019
Prestação de contas n. º: 21-55.2019.6.22.0012
Município: Espigão do Oeste – RO
Partes: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
Presidente: Walter Gonçalves Lara
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2017 e 2018, do Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Espigão do Oeste/RO.
O prazo final para apresentação de prestação de contas pelo órgão partidário, encerrou-se no dia 30/04/2018,
conforme determina o artigo 32 da Lei 9.096/95.
O Partido acima elencado foi devidamente notificado (fls. 3/4) para prestar as contas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 28, caput, c/c art. 30, I, da Resolução do TSE 23546/2017, entretanto permaneceu
inerte.
Após a juntada do extrato bancário do partido (fls. 6/7) e da certidão de fls. 8, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo cumprimento do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei Federal 9096/95.
Relatado, decido.
A prestação de contas partidária anual se encontra estabelecida pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/04, alterada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, constituindo obrigação legal periódica
imposta aos partidos políticos em todas as esferas de direção.
No entanto, houve substancial alteração no regime de prestação de contas partidárias anuais, obrigação da qual
restaram excluídos os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, como se depreende da redação atribuída Lei 13.831, de 20 de maio de
2019 ao § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período."
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação do artigo acima no que se refere à desobrigação de
prestação de contas quando o órgão partidário não movimentou recursos financeiros.
Por outro lado, o mesmo artigo exige a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos,
situação que não aconteceu nos autos.
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Cabe esclarecer que a certidão de fls. 8, foi feita com base nas informações disponíveis nos sistemas eleitorais, e
estes, em sua maioria, são alimentados pelos próprios órgãos partidários, ou seja, suscetíveis de erros ou
omissões. Por isso a exigência de o órgão apresentar a declaração que de fato não movimentou recurso
financeiro.
Por fim, 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 28, III, da Res. do TSE nº 21.841/2004 e
artigo 48 da Res. TSE 23546/2017.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
referente ao exercício financeiro de 2017 e 2018, nos termos do artigo 46, IV, a, da Res.TSE 23546/17, e
determino a permanência da suspensão das cotas do fundo partidário, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, nos termos do art. 37 da Lei 9.096/95 e art. 48, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, tendo em vista que
o partido está suspenso desde 2016, conforme a informação 06/2019 de fls. 2.
Publique-se no DJE/RO, vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Arquive-se.
Espigão do Oeste, 6 de setembro de 2019.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz Eleitoral - 12ª ZE/RO
16ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo nº: 43-04.2019.6.22.0016
Classe 25 - Prestação de Contas
Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT
Município: Corumbiara/RO
Responsáveis: Wanderlei Lopes de Moraes (Presidente); Salete Maria Coelho (Tesoureira)
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2018, do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Corumbiara/RO.
Consta dos autos que o partido em análise não apresentou as contas anuais referentes ao exercício 2018,
conforme informação de fl. 02, descumprindo, assim, a obrigatoriedade imposta pela Lei n.º 9.096/1995 e pela
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Intimado para prestar contas, o órgão partidário permaneceu inerte (fls. 03).
O Cartório Eleitoral juntou aos autos informações extraídas do Sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral – SPCA, as quais demonstram a existência de movimentação financeira através de conta bancária e
emissão de recibos eleitorais pelo partido (fls. 05/40).
Houve juntada, também, de informações que demonstram que os recursos recebidos pelo órgão partidário
municipal em 2018 não foram oriundos do Fundo Partidário (FP) e nem do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (fls. 41/43).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 46/47).
Ás fls. 49/60, houve juntada de cópia da decisão na Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
6032, a qual afasta a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário como consequência de
decisão que julga as contas dos partidos políticos como não prestadas.
É o relatório necessário. Decido.
Os partidos políticos estão obrigados a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, a prestação de contas do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, conforme determina o artigo 32 da Lei n.º 9.096/1995.
Cumpre salientar, que à Justiça Eleitoral cabe o papel de fiscalizar as contas dos partidos políticos, para verificar a
regularidade da origem e a correta aplicação dos recursos recebidos, sejam próprios ou do Fundo Partidário.
Entretanto, não pode ser tutora das agremiações, devendo elas mesmas dominar, ao menos, os direitos e deveres
expressos na lei dos partidos políticos e nas normas eleitorais correlatas.
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Ante o exposto, considerando que apesar de notificado para suprir a omissão referente à prestação de contas ou
justificá-la, o órgão partidário permaneceu omisso, nos termos do art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº
23.546/2017, julgo como não prestadas as contas anuais referentes ao exercício 2018, do Partido dos
Trabalhadores - PT, do município de Corumbiara/RO.
Nos termos do art. 37-A da Lei 9.096/1995 e do art. 48, caput e §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, aplico as
seguintes sanções ao órgão partidário omisso:
1. A proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar sua inadimplência;
2. A devolução imediata e integral de todos os recursos oriundos do Fundo Partidário que futuramente lhe forem
entregues, distribuídos ou repassados, enquanto não for regularizada a situação do partido;
Deixo de aplicar a sanção de devolução integral dos recursos provenientes do Fundo Partidário, prevista 48, §2º,
da Res. TSE nº 23.546/2017, tendo em vista que os recursos repassados ao órgão municipal pela direção
nacional do partido não foram de natureza pública, mas sim da fonte "Outros Recursos".
Deixo de aplicar, também, a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, prevista
nos art. 48, §2º, da Res. TSE nº 23.546/2017 e art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018, em razão da decisão proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032 (fls. 49/60), que
determinou o afastamento de "qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas".
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido, para que não repassem cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 09 de setembro de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
26ª Zona Eleitoral
Sentenças

PROCESSO N. 47-45-2018.6.22.0026, CLASSE 25, PROTOCOLO N.7656/2018
Assunto: Prestação de Contas – Eleição 2018
Interessado: Partido Humanista da Solidariedade
Presidente: Paulo Roberto de Souza Benedito
Município: Cujubim
Sentença n. 55/2019
Vistos e examinados.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente à eleição 2018, pelo partido Humanista da
Solidariedade do município de Cujubim-RO.
Foi expedido mandado de intimação em nome dos representantes do partido PHS, porém tanto presidente quanto
tesoureiro não foram localizados nos endereços informados à Justiça Eleitoral.
Considerando que os representes legais do partido encontravam-se em local incerto e não sabido, foi expedido
edital de citação.
Passado o prazo para manifestação, o cartório eleitoral certificou o escoamento do prazo para apresentação da
prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido
O partido omisso foi devidamente intimado para que apresentasse a prestação de contas das Eleições 2018,
contudo o prazo transcorreu sem manifestação do requerido.
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A Resolução 23.553/2017 determina que todo partido com diretório vigente em período eleitoral é obrigado a
apresentar prestação de contas, mesmo que não tenha havido movimentação financeira e ainda que não tenha
efetivamente participado da eleição.
Nesse sentido, o artigo 52 da referida resolução dispõe o procedimento que deve ser adotado quando da ausência
da apresentação de contas pelo partido. Compulsando os autos verifico que todas as medidas determinadas em
lei foram adotadas pelo juízo para notificar o partido omisso, quanto a obrigatoriedade na prestação de contas,
optando a agremiação pela inércia.
Por todo o exposto, considerando a absoluta ausência de documentação que permita a adequada análise da
prestação de contas, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido Humanista da Solidariedade do
Município de Cujubim e, via de consequência, determino a suspensão do recebimento da cota do fundo partidário
até que a situação perante a justiça eleitoral seja regularizada, tudo conforme a lei 9504/97, artigo 30, IV, c/c,
artigo 52, § 6º, e art.83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Ariquemes, 09 de setembro de 2019.
Alex Balmant
Juiz Eleitoral
PROCESSO N. 14-21-2019.6.22.0026, CLASSE 25, PROTOCOLO N.273/2019
Assunto: Prestação de Contas – Eleição 2018
Interessado: Partido dos Trabalhadores
Presidente: Amábila Julia Sete
Município: Cacaulândia
Sentença n.56/2019
Vistos e examinados.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente à eleição 2018, pelo partido do Trabalhadores
do município de Cacaulândia-RO.
O partido foi regularmente intimado, conforme constata-se as fls.08/09.
Passado o prazo para manifestação, o cartório eleitoral certificou o escoamento do prazo para apresentação da
prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido
O partido omisso foi devidamente intimado para que apresentasse a prestação de contas das Eleições 2018,
contudo o prazo transcorreu sem manifestação do requerido.
A Resolução 23.553/2017 determina que todo partido com diretório vigente em período eleitoral é obrigado a
apresentar prestação de contas, mesmo que não tenha havido movimentação financeira e ainda que não tenha
efetivamente participado da eleição.
Nesse sentido, o artigo 52 da referida resolução dispõe o procedimento que deve ser adotado quando da ausência
da apresentação de contas pelo partido. Compulsando os autos verifico que todas as medidas determinadas em
lei foram adotadas pelo juízo para notificar o partido omisso, quanto a obrigatoriedade na prestação de contas,
optando a agremiação pela inércia.
Por todo o exposto, considerando a absoluta ausência de documentação que permita a adequada análise da
prestação de contas, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores do Município de
Cacaulândia e, via de consequência, determino a suspensão do recebimento da cota do fundo partidário até que a
situação perante a justiça eleitoral seja regularizada, tudo conforme a lei 9504/97, artigo 30, IV, c/c, artigo 52, § 6º,
e art.83, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Ariquemes, 09 de setembro de 2019.
Alex Balmant
Juiz Eleitoral
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34ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL Nº 049/2019 34ª ZE/RO
O Excelentíssimo Senhor Hedy Carlos Soares, Juiz Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do Estado de Rondônia, no uso
das suas atribuições legais, considerando o art. 45, § 6º; art. 52, § 2º; art. 57, caput e § 2º; todos do Código
Eleitoral; art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.996/82; além do § 1º do art. 17 e § 5º do art. 18 da Resolução TSE nº 21.538/03,
resolve publicar, para ciência dos interessados, a relação dos eleitores que tiveram deferidos por este juízo os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via de títulos eleitorais, realizados no período de 01 a 15
de agosto de 2019, nos municípios de BURITIS e CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, conforme relação a seguir:
Inscrição/ Nome do eleitor/ Operação/ Município
016739042330 - ADIEL DE SOUZA DONATO - Transferência - BURITIS - RO
017199982305 - AMANDA GARCIA DA SILVA FOGACA - Transferência - BURITIS - RO
017819392330 - AMANDA LOPES DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
018925262305 - ANA CAROLINE JOAQUIM HEBERLE - Alistamento - BURITIS - RO
018925392313 - BHAYON WILLYAN SANTOS - Alistamento - BURITIS - RO
018925512305 - CINDY RAFAELA DA SILVA ZEFERINO - Alistamento - BURITIS - RO
009990532348 - CLAUDINEIA RIBEIRO DE JESUS - Revisão - BURITIS - RO
012078352321 - DAMIANA MATIAS DE OLIVEIRA PAULA - Revisão - BURITIS - RO
002924852348 - DANIEL MARIA - Revisão - BURITIS - RO
012593012305 - DEVALCIR DE OLIVEIRA PINTO - Transferência - BURITIS - RO
017586342380 - EDIANE DA SILVA FREITAS - Revisão - BURITIS - RO
016051432321 - EDICLEVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
010073012399 - EDINETE BARBOSA SILVA - Revisão - BURITIS - RO
004747522364 - ELIZABETE DA CRUZ SILVA - 2º Via - BURITIS - RO
017330012372 - ELIZANGELA SILVA DE PAULA - Revisão - BURITIS - RO
015741952380 - EULA CARLA DA SILVA OLIVEIRA - Revisão - BURITIS - RO
018925502321 - FAGNER CORREA DA SILVA SANTOS - Alistamento - BURITIS - RO
018925282364 - GABRIEL DA COSTA - Alistamento - BURITIS - RO
409297880175 - GABRIELA VENANCIO DOS SANTOS - Transferência - BURITIS - RO
015127282313 - GEORGETOWN HENRIQUE BRUSCAGIM DOS REIS - Transferência - BURITIS - RO
024779571813 - GILCIMAR ALVARENGA DOS SANTOS - Transferência - BURITIS - RO
013944612348 - GISLAINE VALENTIM DA SILVA - 2º Via - BURITIS - RO
018925522399 - ILDEMAR FREITAS GOMES - Alistamento - BURITIS - RO
016175452305 - IZIDORIO PEREIRA RAMOS - Transferência - BURITIS - RO
009018382372 - JEDEON PEREIRA DOS SANTOS - Transferência - BURITIS - RO
018925242330 - JHIEMERSON SOUZA JOSE - Alistamento - BURITIS - RO
018925352399 - JOAO MATOS RODRIGUES - Alistamento - BURITIS - RO
018925302380 - JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA - Alistamento - BURITIS - RO
062683580663 - JOSE ARLINDO CORDEIRO - 2º Via - BURITIS - RO
005604121457 - JOSE GONCALVES RODRIGUES - Revisão - BURITIS - RO
011135682399 - JOSE PAULA NETO - Revisão - BURITIS - RO
008821242305 - JOSEANIA LIMA DE ARAUJO - Revisão - BURITIS - RO
010572012356 - JUCILEIA FARIA GOMES - 2º Via - BURITIS - RO
018925362372 - JULIA SCHWENGBER - Alistamento - BURITIS - RO
017379992372 - KARINE FERNANDES TABORDA - 2º Via - BURITIS - RO
018925482305 - LORRAINE MENDES JONCK - Alistamento - BURITIS - RO
018925472321 - LUCAS ANGELO QUINTINO PEREIRA - Alistamento - BURITIS - RO
018925332321 - LUCAS EDUARDO QUEIROZ ANDRE - Alistamento - BURITIS - RO
002361332372 - LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
015930522313 - LUKAS CATELLI BORGES - Revisão - BURITIS - RO
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017379752305 - MARCILEI RODRIGUES - 2º Via - BURITIS - RO
006400562461 - MARIA LUCIA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
001364372356 - MARIA MARTINS DA SILVA DO REGO - Revisão - BURITIS - RO
002868452380 - MARIA MOREIRA ALVES DE SOUSA - Transferência - BURITIS - RO
010481062305 - MARLENE GABRIEL NUNES - Transferência - BURITIS - RO
018925412330 - MIQUEIAS DE ALMEIDA PIMENTEL - Alistamento - BURITIS - RO
023261691929 - MORGANA TORRICO RAMOS MENEZES - Transferência - BURITIS - RO
012990551481 - NAURETE NOGUEIRA DOS SANTOS - Transferência - BURITIS - RO
016240922380 - PAMELA ALVES CUNHA - Revisão - BURITIS - RO
018633432399 - PAMELA GABRIELA SILVA DE ANDRADE - Revisão - BURITIS – RO
018925382330 - PAMELLA SUELEN FERREIRA DE OLIVEIRA - Alistamento - BURITIS - RO
018925422313 - RAFAEL GASPARINI TEDESCO - Alistamento - BURITIS - RO
013890142305 - RAILTON COSTA PEIXOTO - Transferência - BURITIS - RO
018925372356 - RENAN DA SILVA - Alistamento - BURITIS - RO
008552242305 - ROGERIO ALVES DA SILVA - 2º Via - BURITIS - RO
004715432488 - RONALDO NICACIO DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
010571352330 - ROSELENE FERNANDES VIEIRA VIOTTO - Transferência - BURITIS - RO
012072672321 - ROSELI SILVEIRA KURTT - Revisão - BURITIS - RO
012697632305 - SANDRA ELIAS BARBOSA - Transferência - BURITIS - RO
006549112305 - SEBASTIANA DONIZETE MARTINS - Revisão - BURITIS - RO
010544342380 - SUZANA CORREA DA SILVA SANTOS - Revisão - BURITIS - RO
018925252313 - TAYNA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE - Alistamento - BURITIS - RO
014398712305 - TEREZA DO SOCORRO JACINTO - Revisão - BURITIS - RO
005386292321 - VALDECI DE OLIVEIRA - Transferência - BURITIS - RO
012064122321 - VALDINEIA KUHN - Revisão - BURITIS - RO
018925232356 - WELITON MARTINS DE MATOS - Alistamento - BURITIS - RO
014590522321 - WEVERSON DORNELAS DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
007654382330 - WILSON JOSE VIEIRA PEREIRA - Revisão - BURITIS - RO
018925212399 - ABIGAIL ELOY LEZZI DA SILVA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925312364 - ANA MARIA DE JESUS - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
002274772399 - ANTONIO CEZER TAMANINI - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925342305 - CLEYTON RODRIGUES DE SOUSA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925462348 - DANIELE ALVES DELANES - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
015743412313 - DAYANE CASTILHO PEREIRA - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
011997312313 - ELIAS MALVINO DE CARVALHO - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
014091672348 - ELIEL BARBOSA - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925452364 - ERALDO MELO BIELLA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925432305 - EVA VITORIA DE SOUZA RIBEIRO - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925272380 - FLAVIO DE ALMEIDA CANCELLI - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925222372 - JOZIANE BANAZESKI LIMA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
009443442348 - MARCELO RIBEIRO MENDES - Revisão - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925492399 - MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925322348 - MARCOS VINICIUS SILVA RODRIGUES - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
035126501473 - MAYSA FERREIRA ROSA - Revisão - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
002751682321 - NADIR PEREIRA - Revisão - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
015193382313 - ROBERIO PEREIRA SODRE - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925292348 - SHAIENE BRIERE DE ALMEIDA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
013944942305 - SILVANA SILVA DE SOUZA - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925402356 - VAGNER DA SILVA BARBOSA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018925442380 - VANESSA SUZARTH FERREIRA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz Eleitoral
que se expedisse o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio desse Fórum
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Buritis/RO, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, Aldaleia Soares Maia, Chefe de Cartório, digitei e a autoridade judiciária subscreve.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
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Despachos

Processo n.º 73-82.2019.6.22.0034 Prestação de Contas Anual Exercício 2018
Interessado: Partido Social Cristão – PSC
Município: Campo Novo de Rondônia-RO
Presidente: Maria Celeide Pereira Fiorenzani
Tesoureiro: Gilson Carlos da Silva
Advogado: Sharleston Cavalcante de Oliveira – OAB/RO 4535
Vistos.
Revogo o despacho de fls. 08.
Publique-se edital com o nome do órgão partidário 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.
Decorrido o prazo para impugnação, junte-se os extratos bancários que porventura tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Resolução TSE n.º 23.546/2017. Proceda-se, ainda, à colheita e
certificação nos autos 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.
Cumpridas tais providências, manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias acima
mencionadas, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Por fim, abra-se vista aos interessados para manifestação sobre eventual impugnação, as informações e os
documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, venham os autos conclusos.
Buritis-RO, 10 de setembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
Portarias

Portaria nº 03/2019
O Excelentíssimo Juiz da 34ª Zona Eleitoral, Senhor Hedy Carlos Soares, no uso de suas atribuições, em
conformidade com a lei.
CONSIDERANDO as prescrições da Constituição Federal (art. 93, inc. XIV) e do Código de Processo Civil (art.
203, § 4º), relativas à delegação, aos servidores cartorários, de atribuições para a prática de atos ordinatórios;
CONSIDERADO princípios que regem o processo eleitoral, em especial os da eficiência, da celeridade, da
duração razoável e o da economia processual;
CONSIDERANDO a exigência da desoneração do órgão jurisdicional e as necessidades de fluidez e segurança
aos serviços judiciais;
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CONSIDERANDO a atribuição ao Chefe de Cartório, quanto à prática de todos os atos ordinatórios necessários à
regular tramitação dos feitos judiciais e as atribuições legais dos servidores do Poder Judiciário da União,
constantes da Lei n. 11.416/2006;
CONSIDERANDO o Provimento CRE/RO n. 7/2009;
CONSIDERANDO, especificamente, os itens 19.105, 19.108, 19.111, 19.116, 1.4 VIII, 1.6 VII e 2.9 do Manual de
Práticas Cartorárias do TRE/RO...
RESOLVE
Art. 1º. Autorizar Álisson Hahn, matrícula 260.690, Edilaine Teixeira Farias Simionato, matrícula 576.068, Ester
Ferreira Rodrigues Lima, matrícula 576.057, e Marli Ferreira Rodrigues, matrícula 576.035, servidores da 34ª Zona
Eleitoral, a:
I – Realizar atos ordinatórios em feitos judiciais e administrativos, bem como em processos eletrônicos;
II – Assinar certidões processuais em feitos judiciais e administrativos, bem como em processos eletrônicos;
III – Assinar termos em feitos judiciais e administrativos, bem como em processos eletrônicos;
IV – Proceder à juntada de documentos em feitos judiciais e administrativos, bem como em processos eletrônicos,
Parágrafo único. Ao praticar as ações aqui previstas, o servidor deverá fazer a observação de que as pratica por
ordem do juiz, indicando a presente Portaria.
Art. 2º. Validar os atos, certidões, termos e juntadas porventura praticados pelos indicados no artigo primeiro, até a
data de expedição desta Portaria.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Buritis-RO, 6 de setembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral
35ª Zona Eleitoral
Sentenças

015/2019
Duplicidade/Pluralidade de Inscrição nº 21-83.2019.6.22.0035– Classe 106
Assunto: Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (Coincidência)
Interessado: WILSON ALVES DE OLIVEIRA
SENTENÇA nº 015/2019
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral de WILSON ALVES DE OLIVEIRA, sendo a primeira com o número
004675532330, requerida em 10/09/1988, e a outra de nº 008170612348, requerida em 16/03/1992.
O Sistema ELO acusou a duplicidade das inscrições, o que levou a serventia do Juízo relatar o fato por meio da
certidão de fl. 06, na qual foi informado que a inscrição atualmente utilizada pelo eleitor é a última.
É o sucinto relatório.
Nos termos do Código Eleitoral (Lei nº 4737/65), art. 71, III, e da Resolução TSE n. 21.538/2003, art. 37, VI,
depreende-se que cada eleitor deverá ter apenas uma inscrição eleitoral e, conforme foi constatado, foram
efetuadas duas inscrições para o mesmo eleitor.
Percebe-se que a primeira inscrição pertence ao Município de São Francisco do Guaporé, 5ª Zona Eleitoral.
Todavia, a competência para decidir sobre a duplicidade apresentada, conforme preconiza a Resolução TSE n.
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21.538/2003, em seu art. 41, inciso I, recai sobre o juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais
recente, que, no caso, ante os documentos constantes nos autos, é este Juízo da 35ª Zona Eleitoral.
Pelas averiguações cadastrais, constatou-se que em ambas as inscrições a qualificação do eleitor é a mesma,
com o que conclui tratar-se da mesma pessoa.
Assim sendo, para resolver o erro de duplicidade apresentado, muito embora a resolução nº 21.538/03 TSE, em
seu artigo 40, mande preferencialmente cancelar a inscrição mais recente, entendo que no caso em apreço deve
haver o cancelamento da primeira inscrição e manutenção da última, visto que é uma forma de simplificar o
procedimento do cadastro eleitoral.
É importante destacar que a Justiça Eleitoral deve promover a participação dos cidadãos no processo democrático
e viabilizar os meios para regularidade cadastral dos eleitores, o que será atingido preservando-se a última
inscrição do eleitor, de modo que sua situação será resolvida sem que ele necessite comparecer novamente ao
Cartório Eleitoral para realização de mais uma revisão em seu cadastro.
Assim sendo, com vistas à inscrição representar os dados corretos do eleitor e não lhe causar qualquer embaraço,
CANCELE-SE a inscrição nº 004675532330 e REGULARIZE-SE a inscrição de nº 008170612348 do eleitor
WILSON ALVES DE OLIVEIRA, conforme preceitua o art. 40, IV, da Resolução TSE n. 21.538/2003.
Comunique-se ao Cartório da 5ª Zona Eleitoral para proceder ao cancelamento da inscrição n. 004675532330,
mediante o comando do ASE correspondente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as anotações devidas, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 10 de setembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral em substituição

016/2019
Duplicidade/Pluralidade de Inscrição nº 22-68.2019.6.22.0035– Classe 106
Assunto: Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (Coincidência)
Interessado: SEBASTIANA INES PEREIRA
SENTENÇA nº 016/2019
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral de SEBASTIANA INES PEREIRA, sendo a primeira com o número
006927062380, requerida em 07/05/1990, e a outra de nº 008129102305, requerida em 16/03/1992.
O Sistema ELO acusou a duplicidade das inscrições, o que levou a serventia do Juízo a relatar o fato por meio da
certidão de fl. 07, na qual foi informado que a inscrição atualmente utilizada pela eleitora é a última.
É o sucinto relatório.
Nos termos do Código Eleitoral (Lei nº 4737/65), art. 71, III, e da Resolução TSE n. 21.538/2003, art. 37, VI,
depreende-se que cada eleitor deverá ter apenas uma inscrição eleitoral e, conforme constatado, foram efetuadas
duas inscrições para a mesma eleitora.
Pelas averiguações cadastrais, constatou-se que em ambas as inscrições a qualificação da eleitora é a mesma,
havendo apenas divergência em seu nome – numa inscrição consta "Sebastiana Ynes Periera", e na outra,
"Sebastiana Ines Pereira"; e no nome do pai – numa consta "José Eugenio Ines", e na outra José Eugenio Jales".
Todavia, considerando que os demais dados são idênticos, conclui tratar-se da mesma pessoa.
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Assim sendo, para resolver o erro de duplicidade apresentado, muito embora a resolução nº 21.538/03 TSE, em
seu artigo 40, mande preferencialmente cancelar a inscrição mais recente, entendo que no caso em apreço deve
haver o cancelamento da primeira inscrição e manutenção da última, visto que a primeira não ostenta dados que
condizem com a realidade fática vivida pela eleitora. Além de que é uma forma de simplificar o procedimento de
cadastro eleitoral.
É importante destacar que a Justiça Eleitoral deve promover a participação dos cidadãos no processo democrático
e viabilizar os meios para regularidade cadastral dos eleitores, o que será atingido preservando-se a última
inscrição da eleitora, de modo que sua situação será resolvida sem que ela necessite comparecer novamente ao
Cartório Eleitoral para realização de mais uma revisão em seu cadastro.
Assim sendo, com vistas à inscrição representar os dados corretos da eleitora e não lhe causar qualquer
embaraço, CANCELE-SE a inscrição nº 006927062380 e REGULARIZE-SE a inscrição de nº 008129102305 da
eleitora SEBASTIANA INES PEREIRA, conforme preceitua o art. 40, IV, da Resolução TSE n. 21.538/2003.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as anotações devidas, arquivem-se os autos.
São Miguel do Guaporé/RO, 10 de setembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz Eleitoral em substituição

COMISSÕES
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