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PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 77/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar a servidora CRISTIANA TEIXEIRA COSTA SILVA, Técnica Judiciária, como
substituta automática da Chefia da Seção de Capacitação e Desenvolvimento Organizacional
(SEDES/COEDE/SGP), nos afastamentos e impedimentos legais da titular, nos termos do art. 38
da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Designar ainda a servidora, como substituta eventual da Chefia da Seção de Avaliação e
Gestão do Desempenho (SEGED/COEDE/SGP), nos afastamentos e impedimentos legais e
simultâneos, da titular e de seu substituto automático, nos termos do art. 38 da Lei n. 8112/90.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 76/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Dispensar o servidor TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, Analista Judiciário, da condição de
substituto automático da chefia da Seção de Capacitação e Desenvolvimento Organizacional
(SEDES/COEDE/SGP), para a qual foi designado pela Portaria n. 162/2021.
Art. 2º Designar o servidor como substituto eventual da chefia da Seção de Capacitação e
Desenvolvimento Organizacional (SEDES/COEDE/SGP), nos afastamentos e impedimentos legais
e simultâneos, da titular e de seu substituto automático, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 69/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Dispensar o servidor ALEXANDRE TITO HERNANDEZ DE FIGUEIREDO, Analista
Judiciário, da condição de substituto automático da chefia da Seção de Procedimento Diversos da
(SEPROD/CRIP/SJGI), para a qual foi designado pela Portaria n. 286/2018.
Art. 2º Dispensar a servidora ELEN QUÉZIA ROCHA DOS SANTOS FELIZARDO, Técnica
Judiciária, da condição de substituta automática da chefia da Seção de Acompanhamento de
Processos da CRIP/SJGI, e ainda, da condição de substituta eventual da chefia da Seção de
Anotação de Partidos da CRIP/SJGI, para as quais foi designada pela Portaria n. 113/2021.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
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(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 70/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar o servidor JOÃO WEBER BATISTA PALITOT, Analista Judiciário, como substituto
eventual na Coordenadoria de Registros e Informações Processuais (CRIP/SJGI), nos
afastamentos e impedimentos legais e simultâneos, da titular e de seu substituto automático, nos
termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 75/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar servidor IVANHOÉ FERREIRA BARROS, Técnico Judiciário, como substituto
automático da chefia da Seção de Análise de Atos de Gestão e Controle (SAGECO/ASRICO/DG),
nos afastamentos e impedimentos legais da titular, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Designar ainda o servidor como substituto eventual na Assessoria de Gestão de Riscos e
Controle (ASRICO/DG), nos afastamentos e impedimentos legais e simultâneos, do titular e de sua
substituta automática, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 72/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar o servidor AMAURI DOS SANTOS, Analista Judiciário, como substituto eventual
da chefia da Seção de Controle e Autuação (SECAU/CRIP/SJGI), nos afastamentos e
impedimentos legais e simultâneos, da titular e de seu substituto automático, nos termos do art. 38
da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Designar ainda o servidor como substituto eventual da chefia da Seção de
Acompanhamento de Processos (SEAPRO/CRIP/SJGI), nos afastamentos e impedimentos legais
e simultâneos, do titular e de seu substituto automático, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 73/2022 - PRES/GABPRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar o servidor OZANAM THALES SILVA TEIXEIRA, Técnico Judiciário, como
substituto automático da chefia da Seção de Procedimentos Diversos (SEPROD/CRIP/SJGI), nos
afastamentos e impedimentos legais do titular, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 74/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar a servidora MÔNICA PATRÍCIA MORAES BARBOSA, como substituta automática
na Assessoria de Gestão de Riscos e Controle (ASRICO/DG), nos afastamentos e impedimentos
legais do titular, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

PORTARIA Nº 71/2022 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no art. 14, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando
o constante do Processo SEI n. , evento , RESOLVE:0000030-07.2022.6.22.8000 0799973
Art. 1º Designar o servidor MARCOS ALVES DE SOUZA, Técnico Judiciário, como substituto
automático da chefia da Seção de Controle e Autuação (SECAU/CRIP/SJGI), nos afastamentos e
impedimentos legais da titular, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 2º Designar ainda o referido servidor, como substituto automático da chefia da Seção de
Acompanhamento de Processos (SEAPRO/CRIP/SJGI), nos afastamentos e impedimentos legais
do titular, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 3º Designar, por fim, o servidor como substituto eventual da chefia da Seção de Anotações de
Partidos (SEANOP/CRIP/SJGI), e da Chefia da Seção de Procedimentos Diversos (SEPROD/CRIP
/SJGI), nos afastamentos e impedimentos legais e simultâneos, dos titulares e de seus substitutos
automáticos, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, março de 2022.
(a)Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

CORREGEDORIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 2/2022 - CRE/GABCRE
O VICE-PRESIDENTE e CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições descritas no Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE:
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RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições descritas no Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE:
I. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0000450-12.2022.6.22.8000, o pagamento de
diárias ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal Desembargador Paulo Kiyochi Mori e aos
servidores abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos aos municípios de Cacoal/RO,
Mirante da Serra/RO e Ouro Preto do Oeste/RO, com a finalidade de participarem de Reunião com
Juízes Eleitorais.
Nome; Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total;
Indenização de transporte
ANTONIO APARECIDO MENDES; Colaborador (FC-1); CACOAL - RO; MIRANTE DA SERRA -
RO; OURO PRETO DO OESTE - RO; 02/03/2022 a 05/03/2022; 3,5; R$ 448,00; R$ 0,00; R$
123,10; R$ 1.444,90; R$ 0,00
PAULO KIYOCHI MORI; Presidente; CACOAL - RO; MIRANTE DA SERRA - RO; OURO PRETO
DO OESTE - RO; 02/03/2022 a 05/03/2022; 3,5; R$ 560,00; R$ 0,00; R$ 105,00; R$ 1.855,00; R$
0,00
EDILSON SANTOS DA COSTA; Coordenador; CACOAL - RO; MIRANTE DA SERRA - RO; OURO
PRETO DO OESTE - RO; 02/03/2022 a 05/03/2022; 3,5; R$ 448,00; R$ 0,00; R$ 82,74; R$
1.485,26; R$ 0,00
II. Os relatórios de viagem deverão ser apresentados no prazo de 07 (sete) dias úteis do término
das viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 15 de março de 2022.
Desembargador Miguel Monico Neto
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

PROVIMENTOS

PROVIMENTO Nº 1/2022 - CRE/GABCRE
Dispõe sobre os procedimentos de correição e inspeção no âmbito das zonas eleitorais desta
circunscrição, e dá outras providências.
O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL da Justiça Eleitoral em Rondônia, no uso de suas
atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE n. 23.657, de 14 de outubro de 2021, que
estabelece as normas afetas às inspeções, às correições e aos procedimentos disciplinares contra
autoridades judiciárias, no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Provimento CGE n. 7, de 25 de outubro de 2021, o qual
dispõe sobre os procedimentos de inspeções e de correições nos tribunais regionais eleitorais e
nas zonas eleitorais, bem como a utilização do Sistema de Inspeções e Correições da Justiça
Eleitoral (SInCo);
RESOLVE:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.° Disciplinar e padronizar os procedimentos para realização de correições e inspeções nas
zonas eleitorais, visando à regularidade e a eficiência no funcionamento dos cartórios eleitorais e
suas atividades.
Art. 2.° Para realização dos procedimentos previstos nesta norma devem ser considerados os
seguintes conceitos:

I - inspeção: procedimento de avaliação realizado com a finalidade de aferir a regularidade e
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I - inspeção: procedimento de avaliação realizado com a finalidade de aferir a regularidade e
aprimorar o funcionamento dos juízos eleitorais, havendo ou não irregularidade, abrangendo os
serviços, a tramitação de processos administrativos e judiciais, bem como a utilização dos
sistemas de informação, observadas as diretrizes estabelecidas neste provimento;
II - inspeção de ciclo: procedimento de avaliação realizado pela corregedoria regional em
determinada zona eleitoral durante o ciclo de inspeção destinado à verificação da regularidade dos
serviços cartorários e a sua eventual correção;
III - autoinspeção: procedimento de avaliação periódica anual, determinado previamente pela
corregedoria regional e efetivado pela autoridade judiciária da zona eleitoral, destinado à
verificação da regularidade dos serviços cartorários e a sua eventual correção;
IV - autoinspeção inicial: procedimento de rotina realizado pela autoridade judiciária eleitoral
quando de sua assunção na jurisdição eleitoral, para exame da situação em que se encontra a
zona eleitoral;
V - autoinspeção final: procedimento realizado pela autoridade judiciária eleitoral, para exame da
situação da zona eleitoral a ser extinta;
VI - correição: procedimento de natureza excepcional destinado à apuração de fatos determinados,
relacionados com deficiências graves ou relevantes dos serviços judiciais e eleitorais, ou que
prejudiquem a prestação jurisdicional, a disciplina e o prestígio da Justiça Eleitoral, ou, ainda,
representem descumprimento de resoluções ou outros atos normativos dos tribunais ou
corregedorias eleitorais;
VII - cronograma de inspeções: calendário semestral ou anual com a identificação das zonas a
serem inspecionadas no respectivo período;
VIII - ciclo de inspeções: período delimitado pela respectiva corregedoria regional para a realização
de inspeções em todas as zonas eleitorais da Unidade Federativa;
IX - período de aferição: intervalo de tempo em cujos limites se encontram os serviços a serem
avaliados.
Art. 3.° O Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral (SInCo) deverá ser utilizado
como ferramenta de execução e base de registro dos trabalhos relativos aos procedimentos de
correição e inspeção, conforme art. 46 e art. 64 do Provimento CGE n. 7/2021.
Art. 4.° No período das correições e das inspeções poderão ser recebidas manifestações do
público externo e de órgãos públicos a respeito dos serviços prestados pela zona eleitoral.
Art. 5.° O atendimento ao público não será suspenso durante a realização das correições ou
inspeções ou visitas técnicas.
Art. 6.° As inspeções e correições poderão ser realizadas nas modalidades presencial, virtual ou
semipresencial.
§ 1º O corregedor ou a corregedora regional, nas inspeções e correições que presidir, decidirá a
modalidade do procedimento que será adotado.
§ 2º Durante as inspeções e correições, a verificação de processos administrativos e judiciais
eletrônicos, bem como a utilização dos sistemas informatizados poderão ser feitas remotamente
pela corregedoria regional.
Art. 7.° O corregedor ou a corregedora regional poderá delegar a outras autoridades judiciais
eleitorais a realização dos trabalhos de inspeção ou de atos, ficando o relatório condicionado à sua
aprovação.
DA AUTOINSPEÇÃO
Art. 8.° A autoinspeção será realizada, anualmente, até o mês de novembro de cada ano, sendo
presidida pessoalmente pela autoridade judiciária em exercício na zona eleitoral.

Parágrafo único. Na autoinspeção será aferida a regularidade dos feitos judiciais, a observância
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Parágrafo único. Na autoinspeção será aferida a regularidade dos feitos judiciais, a observância
dos prazos, o aprimoramento da prestação jurisdicional, a adequada gestão administrativa da
unidade judiciária e o saneamento de eventuais irregularidades.
Art. 9º. A autoridade judiciária responsável pela autoinspeção deverá informar no Sistema de
Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as datas
de início e término das correspondentes atividades, para fins de registro, acompanhamento e
ulterior fiscalização.
§ 1º O prazo para realização das atividades da autoinspeção não deverá ultrapassar 10 (dez) dias
úteis, ressalvados os casos justificados.
§ 2º Ultrapassado o prazo fixado no § 1º deste artigo sem a finalização do procedimento, o atraso
será apurado pela corregedoria regional eleitoral.
Art. 10. Para realização das atividades de autoinspeção devem ser observados os seguintes
procedimentos:
I - agendar, dentro do período estabelecido no art. 8º, data para realização da autoinspeção na
respectiva zona eleitoral e comunicar à corregedoria regional, por meio eletrônico, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias;
II - autuar o processo de Inspeção no PJE Zona, na classe Inspeção - Insp (código CNJ 1304);
III - lavrar edital contendo o local, data e hora da instalação dos trabalhos;
IV - lavrar ato de designação do servidor ou da servidora do cartório respectivo para atuar como
secretário ou secretária.
V- publicar o edital de autoinspeção no DJE e afixá-lo no mural do cartório eleitoral, no prazo
mínimo de 5 (cinco) dias antes do início do procedimento;
VI - comunicar o representante do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil
e a outros órgãos considerados necessários com antecedência de 5 (cinco) dias, informando as
datas de instalação e encerramento do procedimento para que, querendo, possam apresentar
reclamações, sugestões ou manifestações a respeito dos serviços.
VII - juntar aos autos eletrônicos os documentos referidos nos incisos anteriores, bem como os
seguintes relatórios:
a) processos parados há mais de 30 dias;
b) processos sobrestados;
c) processos conclusos há mais de 30 dias;
d) processos em tramitação;
e) processos pendentes da meta 2;
f) processos pendentes da meta 4.
§ 1º. Após a juntada dos documentos, a autoridade judiciária deverá registrar, nos próprios autos
eletrônicos, a ciência sobre o conteúdo dos relatórios descritos no inciso VII.
§ 2º. A autoridade judiciária presidente do ato deverá determinar a quantidade de processos a
serem analisados e vistoriados.
§ 3º. Os processos analisados, livros e demais expedientes deverão ser relacionados na ata da
inspeção e receberão a anotação "Vistos em Correição".
Art. 11. Ao final dos trabalhos, o secretário ou a secretária lavrará ata com as ocorrências da
autoinspeção relacionadas à tramitação processual, auditoria no cadastro eleitoral, rotinas
administrativas, medidas e prazos determinados pela autoridade judiciária para o saneamento das
inconsistências identificadas e preencherá o relátório do Sistema de Inspeção e Correição da
Justiça Eleitoral (SInCo).
§ 1º O relatório conterá, se for o caso, as ações a serem implementadas pela autoridade judiciária
eleitoral titular da unidade, consistentes em determinações, recomendações, plano de trabalho,
termo de compromisso, entre outras.
§ 2º As determinações decorrentes das inspeções devem ser acompanhadas no procedimento

http://www.tre-ro.jus.br/


Ano 2022 - n. 51 Porto Velho, sexta-feira, 18 de março de 2022 8

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (DJE/TRE-RO). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ro.jus.br/

termo de compromisso, entre outras.
§ 2º As determinações decorrentes das inspeções devem ser acompanhadas no procedimento
instaurado, salvo quando se tratar de falhas ou irregularidades graves, hipótese na qual será
autuado procedimento próprio.
Art. 12. A autoridade judiciária eleitoral deverá encaminhar relatório da autoinspeção à
Corregedoria Regional Eleitoral, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a conclusão dos trabalhos,
sob pena de incorrer em falta funcional.
Art. 13. Após a finalização do procedimento, a Zona Eleitoral adotará providências e expedirá
comunicações para saneamento das falhas detectadas em inspeção.
Art. 14. Cumpridas todas as medidas determinadas pela autoridade judiciária e saneada as
pendências constantes no relatório de inspeção, o Chefe de Cartório ou a Chefe de Cartório
lavrará certidão com as providências adotadas e fará os autos conclusos ao juiz ou juíza eleitoral
para decisão.
Art. 15. Após a publicação da decisão referida no art. 14, a Corregedoria Regional Eleitoral será
comunicada da finalização do procedimento em processo eletrônico (SEI) com juntada da ata e
roteiro de inspeção .
Art. 16. O corregedor ou a corregedora regional poderá determinar a análise, pelas unidades da
corregedoria, da documentação produzida, o acompanhamento das providências adotadas, e o
encaminhamento de orientações específicas à zona eleitoral.
DA AUTOINSPEÇÃO INICIAL
Art. 17. A autoinspeção inicial será realizada pela autoridade judiciária, no prazo máximo de 30
(trinta) dias da data em que assumir a titularidade da zona eleitoral, devendo ser observadas as
disposições previstas nos artigos 9º, 10 e 11 deste provimento.
Parágrafo único. O procedimento será dispensado, a critério do juiz ou juíza eleitoral, quando a
assunção da autoridade judiciária na zona eleitoral ocorrer no período de 60 (sessenta) dias
anteriores ou posteriores à realização da autoinspeção.
DA AUTOINSPEÇÃO FINAL
Art. 18. Antes da extinção da zona eleitoral, a autoridade judiciária eleitoral que nela exerça
jurisdição deverá realizar a autoinspeção final do órgão judicial, devendo ser observadas as
disposições previstas nos artigos 9º, 10 e 11 deste provimento.
Parágrafo único. O procedimento será dispensado, a critério do juiz ou juíza eleitoral, quando a
extinção da zona eleitoral ocorrer no período de 60 (sessenta) dias posteriores à realização da
autoinspeção.
DA INSPEÇÃO DE CICLO
Art. 19. As inspeções serão, em regra, periódicas e realizadas em ciclos, podendo,
excepcionalmente, ser previstos procedimentos fora dos períodos definidos no cronograma.
§ 1º A Corregedoria Regional publicará, até dezembro do ano anterior o calendário de inspeções e
o respectivo período de realização do procedimento.
§ 2º O cronograma poderá sofrer alterações conforme as necessidades do serviço ou por
determinação da Corregedoria Regional.
Art. 20. Caberá à Corregedoria Regional selecionar as zonas eleitorais a serem por ela
inspecionadas, podendo utilizar como subsídio para a escolha critérios de tempo e oportunidade,
estudos estatísticos e demais informações prestadas pelas seções da Corregedoria.
Art. 21. Cada cartório eleitoral será inspecionado, de forma pessoal ou virtual, ao menos uma vez a
cada biênio.
§ 1º A cada biênio serão realizadas inspeções presenciais ou semipresenciais em, no mínimo,
metade das zonas eleitorais.
§ 2º Não poderá ser realizada correição em uma mesma zona eleitoral, na modalidade virtual, em
biênios subsequentes.
Art. 22. O Corregedoria enviará as Zonas Eleitorais formulário eletrônico com questões a respeito

http://www.tre-ro.jus.br/


Ano 2022 - n. 51 Porto Velho, sexta-feira, 18 de março de 2022 9

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (DJE/TRE-RO). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ro.jus.br/

biênios subsequentes.
Art. 22. O Corregedoria enviará as Zonas Eleitorais formulário eletrônico com questões a respeito
dos itens a serem analisados em inspeção na Zona Eleitoral.
Art. 23. Para realização das atividades de inspeção de ciclo a Corregedoria Regional deverá juntar
aos autos eletrônicos os seguintes relatórios:
a) processos parados há mais de 30 dias;
b) processos sobrestados;
c) processos conclusos há mais de 30 dias;
d) processos em tramitação;
e) processos pendentes da meta 2;
f) processos pendentes da meta 4.
Art. 24. Ao final dos trabalhos, o secretário ou a secretária lavrará ata com as ocorrências da
inspeção de ciclo relacionadas à tramitação processual, auditoria no cadastro eleitoral, rotinas
administrativas, medidas e prazos determinados pelo corregedor ou corregedora para o
saneamento das inconsistências identificadas.
Parágrafo único. A ata lavrada e o relatório preenchido no sistema SInCo deverão ser juntados aos
autos eletrônicos no PJeCor.
Art. 25. Adotadas as providências e tomadas as medidas determinadas na ata de inspeção, os
autos serão conclusos ao corregedor ou corregedora regional para decisão.
DA INSPEÇÃO VIRTUAL
Art. 26. A inspeção virtual será efetivada pela aferição dos serviços nas zonas eleitorais, entre
outras formas, pela consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis e pela análise de documentos
digitalizados e de questionários aplicados, inclusive com a realização de videoconferência.
Parágrafo único. Para realização da inspeção virtual, serão observados os procedimentos previstos
nos artigos 19, 20, 21, 22, 23 e 24 deste Provimento, com realização de reunião por
videoconferência.
DA CORREIÇÃO
Art. 27. A correição é procedimento de natureza excepcional destinado à apuração de fatos
determinados, deficiências graves ou relevantes, relacionadas aos serviços judiciais e eleitorais, ou
que prejudiquem a prestação jurisdicional, a disciplina e o prestígio da Justiça Eleitoral, ou, ainda,
representem o descumprimento da legislação, realizadas a qualquer tempo pela Corregedoria
Regional ou pela autoridade judiciária eleitoral que presidir os trabalhos.
§ 1º Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente
fundamentada, a correição poderá ser realizada sem a comunicação prévia e independentemente
da ciência da autoridade responsável pelo órgão ou unidade submetido ao procedimento.
§ 2º Ao procedimento da correição poderão ser aplicadas as disposições relativas às inspeções.
Art. 28. Das correições será lavrado relatório, que conterá detalhadamente toda a atividade
correcional desenvolvida e as recomendações feitas.
§ 1º O relatório conterá as medidas adotadas pela autoridade judiciária eleitoral que presidir os
trabalhos e, quando for o caso, as propostas de medidas adequadas a suprir as necessidades ou
deficiências constatadas.
§ 2º Elaborado o relatório preliminar, será dada ciência de suas conclusões às autoridades
responsáveis pelo órgão submetido ao procedimento, que poderão manifestar-se no prazo de 10
(dez) dias.
§ 3º Transcorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, com ou sem manifestação, a
autoridade judiciária eleitoral que presidir o procedimento assentará o relatório definitivo, do qual
fará entrega à Corregedoria Regional ou à Presidência do Tribunal, submetendo-o, quando
necessário, ao Plenário do Tribunal.

§ 4º O corregedor ou a corregedora regional eleitoral, antes de submeter o relatório ao Plenário do
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§ 4º O corregedor ou a corregedora regional eleitoral, antes de submeter o relatório ao Plenário do
Tribunal, poderá requisitar informações complementares à autoridade judiciária responsável pelo
órgão em que foi realizada a correição, fixando o respectivo prazo.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. Independentemente da programação contida no cronograma, poderão ser realizadas
correições ou inspeções extraordinárias, sempre que houver indícios de irregularidades
Art. 30. O corregedor ou a corregedora regional, no uso de suas atribuições legais, poderá
designar, por meio de portaria, comissão técnica, composta por servidores da Corregedoria
Regional, para realizar inspeções e correições.
Parágrafo único. O corregedor ou a corregedora, ao receber da comissão de servidores o relatório
emitido pelo SInCo, determinará as providências pertinentes, bem como homologará mediante
despacho os trabalhos realizados.
Art. 31. Deverá ser lançada a anotação "Vistos em Correição" ou certificada nos processos
eletrônicos, livros e demais expedientes submetidos à exame.
Art. 32. Os casos omissos serão decididos pelo corregedor ou pela corregedora regional eleitoral.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Provimentos n. 1/2020 e 4/2020
da Corregedoria Regional Eleitoral de Rondônia, bem como Cápitulo XXXV - Função Correicional
do Manual de Práticas Cartorárias (Provimento 3/2015).
Art. 34. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargador Miguel Monico Neto
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

DIRETORIA-GERAL

PORTARIAS

PORTARIA Nº 72/2022 - PRES/DG/GABDG
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, com amparo no
art. 6º da Instrução Normativa TRE/RO 1/2018 e no desempenho de suas atribuições delegadas
pelo inciso XXVI do art. 1º da Portaria nº 66/2018/GP;
CONSIDERANDO a justificativa juntada no Processo SEI nº , evento0000757-97.2022.6.22.8021
n° ;0801239
RESOLVE:
Interromper, em razão de necessidade imperiosa do serviço, o gozo das férias do servidor Paulo
Victor Mendes Tavares, relativas ao exercício de 2022, a partir de 16 de março de 2022, e
determinar que o saldo remanescente seja usufruído no período de 01 a 29 de junho de 2022.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, março de 2022.
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

ATAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

02ª ATA DE DISTRIBUIÇÃO

RETIFICAÇÃO DA SEGUNDA ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA, publicada no Diáro da
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RETIFICAÇÃO DA SEGUNDA ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA, publicada no Diáro da
Justiça Eletrônico n. 48, de 15/03/2022, páginas 2/6.
ONDE SE LÊ:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJE nº 0600010-08.2020.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: WALISSON GONCALVES CUNHA
Tipo: Distribuição automática
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO:EXPEDITO GONCALVES FERREIRA JUNIOR
EXECUTADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
LEIA-SE:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJE nº 0600010-08.2020.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: WALISSON GONCALVES CUNHA
Tipo: Distribuição automática
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CONTABILIDADE

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

PROCESSO SEI 0001257-66.2021.6.22.8000 - PRORROGAR PRAZO DE
VIGÊNCIA
Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato TRE-RO 05/2021, assinado em 17/03/2022.
Contratada: INPROJECT PROJETOS LTDA, CNPJ 20.351.179/0001-39. Objetos: 1) Prorrogar o
prazo de Vigência do contrato 05/2021/TRE-RO (evento 0744022) por mais 60 (sessenta) dias,
com data inicial em 02/04/2022 e data final em 31/05/2022; 2) Prorrogar o prazo de Execução do
contrato 05/2021/TRE-RO (evento 0744022) por mais 120 (cento e vinte) dias, com data inicial em
02/01/2022 e data final em 01/05/2022. Fundamentação: art. 57, I, e §1º, V, ambos da Lei nº 8.666
/93, bem como na CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato 05/2021/TRE-RO (Prorrogação). Ato de
Autorização Despacho nº 234/2022 - GABDG, de 07/03/2021. Signatários: pelo Contratante, a
Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO, e pela Contratada, o Senhor
SÍLVIO RIBEIRO DA SILVA. Processo SEI 0001257-66.2021.6.22.8000.

4ª ZONA ELEITORAL

EDITAIS

EDITAL Nº 9/2022 - ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA
ELEITORAL
De ordem do Exmo. Sr. Dr. Adriano Lima Toldo, Juiz Eleitoral da 04ª ZE/RO, na forma da lei, torno
público, para ciência dos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra à disposição,
neste Cartório Eleitoral, consoante o art. 54 da Res. TSE 23.659/2021, a relação dos pedidos de
alistamento eleitoral, transferência, revisão e segunda via deferidos, no período de 01/03/2022 a 15
/03/2022, processados nesta 04ªZE/RO, para os efeitos a seguir descritos:

1. Considera-se aberto, a partir da publicação deste edital, o prazo de 10 (dez) dias para que
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1. Considera-se aberto, a partir da publicação deste edital, o prazo de 10 (dez) dias para que
qualquer delegado de partido político, caso queira, possa interpor recurso contra a decisão que
deferiu os pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via de título de eleitor (Res.
n.° 23.659/2021 - TSE, art. 57) até que o sistema de que trata a Resolução TSE 23.659/2021, em
seu art. 54, seja implementado;
2. O prazo do Ministério Público Eleitoral, de 10 (dez) dias, será contado a partir do envio de ofício
ao órgão (art. 54 da Resolução TSE 23.659/2021);
3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAE serão arquivados e conservados,
em Cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos dezessete dias do mês de março do ano de
2022, Eu, Fabíola Bernardo Canuto Franco Assunção, Chefe de Cartório, assino, por ordem do
MM Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por FABÍOLA BERNARDO CANUTO FRANCO ASSUNÇÃO,
Chefe de Cartório, em 17/03/2022, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

7ª ZONA ELEITORAL

INTIMAÇÕES

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600004-77.2022.6.22.0007

PROCESSO : 0600004-77.2022.6.22.0007 REPRESENTAÇÃO (ARIQUEMES - RO)
RELATOR : 007ª ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO : ANTONIO APARECIDO CUSTODIO
REPRESENTANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

JUSTIÇA ELEITORAL
007ª ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES RO
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600004-77.2022.6.22.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
ARIQUEMES RO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO: ANTONIO APARECIDO CUSTODIO
DECISÃO
Trata-se de representação por prática de propaganda eleitoral negativa antecipada proposta pelo
Ministério Publico Eleitoral, em face de Antônio Aparecido Custódio. Com pedido de Tutela
Provisória para, no exercício do poder de polícia, seja determinada a imediata cessação de
propaganda eleitoral extemporânea negativa.
A propaganda eleitoral negativa antecipada é realizado por outdoors com imagem da pessoa de
Luiz Inácio Lula da Silva, possível pré-candidato ao cargo de Presidente da República nas Eleições
Gerais de 2022.
As impressões das imagens fixadas nos outdoors foram feitas pela Gráfica Image, localizada na
Rua Ingazeiro, nº 1625, Setor 1 - Ariquemes, segundo o sócio da empresa, senhor Gabriel, as
artes vieram prontas e ele as imprimiu a pedido do senhor Antônio Aparecido Custódio.
Não é preciso um olhar mais acurado para notar que os outdoors em quentão retratam propaganda
eleitoral antecipada negativa conta o pretenso pré-candidato a Presidência Luiz Inácio Lula da
Silva.

Antecipada porque a propaganda eleitoral será permitida somente a partir de 16 de agosto deste
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Antecipada porque a propaganda eleitoral será permitida somente a partir de 16 de agosto deste
ano conforme preceitua o artig 2º da Resolução do TSE n. 23.610/2019.
Sobre ser a propaganda negativa, a frase em caixa alta fala por si:
ARIQUEMES - RONDOMIA
AQUI ESSE BANDIDO
É CONHECIDO COMO
"O TRAIDOR DA PÁTRIA"
FORA....MALDITO
Fato, é que compete à Justiça Eleitoral coibir os abusos eventualmente praticados em propaganda,
para assim garantir o direito fundamental à liberdade de expressão, desde que esse direito não
seja utilizado para realizar ataques a adversários.
O artigo 243, I, do Código Eleitoral:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridades pública.
A propósito, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA ART SUL
COMUNICACÃO VISUAL LTDA - REJEITADA - PROPAPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA NEGATIVA - CARACTERIZADA - UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS - MEIO
PROSCRITO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
DECISÃO LIMINAR - PREJUDICADOS. 1- A empresa ART SUL COMUNICACÃO VISUAL LTDA
foi a responsável pela veiculação da publicidade de propaganda eleitoral irregular por meio de
outdoor, contrariando os termos do artigo 39 , § 8º , da Lei nº 9.504 /97, razão pela qual foi julgada
rejeitada a Preliminar de Ilegitimidade Passiva da referida empresa. 2- A divulgação de publicação,
antes do período permitido pela legislação eleitoral, que ofende a honra de possível futuro
candidato ou quem ele apoie constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea. Precedentes
TSE. 3- No caso dos autos os litisconsortes passivos WELLINGTON CALLEGARI e ART SUL
COMUNICACAO VISUAL LTDA praticaram não só propaganda eleitoral antecipada negativa, mas,
também, utilizaram meio proscrito pela legislação eleitoral - outdoor - para divulgação de
mensagem de índole política ou eleitoral, o que atrai a sanção prevista no art. 39 , § 8º , da Lei nº
9.504 /97. 4- Ordem CONCEDIDA PARCIALMENTE para determinar que os litisconsortes passivos
WELLINGTON CALLEGARI e ART SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA retirem as propagandas
irregulares apontadas tanto do outdoor quanto da internet. 5- Ante o julgamento de mérito deste
mandado de segurança, PREJUDICADOS estão os embargos declaratórios opostos contra a
decisão liminar proferida anteriormente nestes autos.
Enfim, resta certo por tudo que foi exposto que os em questão caracterizam propagandaoutdoors 
eleitoral negativa antecipada, com ofensa direta ao art. 243, I do Código Eleitoral e art. 2º da
Resolução do TSE n. 23.610/2019.
Consequentemente, o responsável pelo outdoors, Antônio Aparecido Custódio deve ser notificado
para providenciar a retirada imediata, em 36 (trinta e seis) horas, dos 2 (dois) noticiadosoutdoors 
expostos no Município de Ariquemes..
Dispositivo
Ante o exposto, pelos elementos presentes, declaro no exercício do poder de polícia a
irregularidade da propaganda negativa antecipada realizada através dos em desfavor aooutdoors 
pretenso pré-candidato a Presidência Luiz Inácio Lula da Silva, vez que atenta contra a vedação
constante no art. 243, I do Código Eleitoral, e, por consequência, determino:

a) a notificação do representado, ANTONIO APARECIDO CUSTODIO, para que, em até 36 (trinta
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a) a notificação do representado, ANTONIO APARECIDO CUSTODIO, para que, em até 36 (trinta
e seis) horas a contar da notificação, providenciem a retirada completa da propaganda irregular
aviada nos 2 (dois) outdoors, localizados nas proximidades da Supremax Nutrição Animal e dentro

o Município de Ariquemes;da propriedade na BR-364, Km 512, s/n, ambas n
b) que, exaurido o prazo de 36 (trinta e seis) horas para retirada da propaganda, seja realizada
diligência com lavratura de termo de constatação pela equipe de cartório para averiguar a retirada
ou não da propaganda eleitoral;
c) a citação do representado para querendo apresentar defesa no prazo de 5(cinco) dias.
Fixo, desde já, a multa ( ) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia e para cada astreinte

que não seja retirado no prazo assinalado de 36 (trinta e seis) horas ou em caso deoutdoor 
reiteração da infração.
Publique-se esta decisão no Diário da Justiça Eleitoral.
Registre-se, cumpra-se e, nada mais havendo, arquive-se.
Ariquemes-RO, decisão datada e assinada digitalmente.

8ª ZONA ELEITORAL

EDITAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600042-23.2021.6.22.0008

PROCESSO
: 0600042-23.2021.6.22.0008 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (COLORADO 
DO OESTE - RO)

RELATOR : 008ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO DO OESTE RO
Destinatário : TERCEIROS INTERESSADOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO : JOAO APARECIDO FARIAS SANTOS
ADVOGADO : NEWTON SCHRAMM DE SOUZA (2947/RO)
INTERESSADO : PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO : NEWTON SCHRAMM DE SOUZA (2947/RO)
INTERESSADO : ROSALINO NASCIMENTO ROSA
ADVOGADO : NEWTON SCHRAMM DE SOUZA (2947/RO)

JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DE RONDÔNIA
JUÍZO DA 8ª ZONA ELEITORAL - COLORADO DO OESTE/RO
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(Edital de Abertura do prazo para impugnação da Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos. Exercício Financeiro: 2020)
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUCIANE SANCHES, MM. Juiz Eleitoral desta 8ª Zona Eleitoral,
Município e Comarca de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os
responsáveis pela agremiação partidária abaixo relacionados, apresentaram Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, para a
prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2020, facultando-se ao Ministério

Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
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Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste 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, na forma do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600042-23.2021.6.22.0008
ASSUNTO: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
PARTIDO POLÍTICO: INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA
RESPONSÁVEL: ROSALINO NASCIMENTO ROSA, Presidente do Partido Político
RESPONSÁVEL: JOAO APARECIDO FARIAS SANTOS, Tesoureiro do Partido Político
Advogado do(a) INTERESSADO: NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - RO2947
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020
MUNICÍPIO: COLORADO DO OESTE
Ficam ainda cientes os partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral, bem como qualquer outro
interessado, que estão disponíveis as informações da prestação de contas anual acima
referenciada, regularmente publicadas no sítio do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, na página de
Divulgação das prestações de contas anuais (DivulgaSPCA), para consulta no endereço eletrônico 

, podendo os interessados ter ampla vistas dos autoshttps://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/home
digitais, durante o prazo de impugnação, no sítio eletrônico do PJE do Tribunal Regional Eleitoral
de Rondônia - TRE/RO, a saber: .https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, pelo prazo de 03 (três) dias,
mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia -
DJE/TRE-RO.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, 8ª
Zona Eleitoral, aos ________ dias, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e um (16/03/2022).
Eu (MARCEL BARBOZA FERREIRA) Chefe de Cartório da 8ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o
presente edital, que vai por mim assinado, conforme delegação pelo MM. Juiz Eleitoral.
MARCEL BARBOZA FERREIRA
Chefe de Cartório da 8ª Zona eleitoral
(Assinatura autorizada: Portaria nº 001/2022 - 8ª ZE/RO)

11ª ZONA ELEITORAL

EDITAIS

ALISTAMENTOS ELEITORAIS, TRANSFERÊNCIAS E REVISÕES ELEITORAIS
(Código Eleitoral, artigo 45, § 6º, e Resolução TSE n. 21.538/03, artigo 17, § 1º e 2º)
Por ordem do Excelentíssimo Senhor juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal Elson
Pereira de Oliveira Bastos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, FAÇO saber a todos
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao Artigo 45,
Parágrafo 6º, do Código Eleitoral e da solução TSE n. 21.538/03 Art. 17, § 1º e 2º, foram
homologados pelo juízo desta Zona Eleitoral os pedidos de segunda via, revisões, inscrições
eleitorais e transferências no período de 01/03/2022 a 15/03/2022, dos municípios de Cacoal e
Ministro Andreazza, conforme relatórios extraídos do sistema ELO, cujos dados se encontram
disponíveis para consulta em cartório pelos interessados nos termos do disposto no art. 7º da Lei n.
º 13.709/2018, mediante agendamento pelos canais digitais da 11ª Zona Eleitoral. E, para que

chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o M.M. Juiz
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chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o M.M. Juiz
Eleitoral, que se expedisse o presente EDITAL. Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e
vinte e dois. Eu, Ana Paula Pascoal, Auxiliar de Cartório, o subscrevi (Portaria 002/2021).
Ana Paula Pascoal
Auxiliar de Cartório da 11ªZE

15ª ZONA ELEITORAL

INTIMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600002-72.2022.6.26.0015

PROCESSO
: 0600002-72.2022.6.26.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
(CASTANHEIRAS - RO)

RELATOR : 015ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO : ANDRE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)
ADVOGADO : GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR (9951/RO)
ADVOGADO : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)
ADVOGADO : MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)
ADVOGADO : TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)
INTERESSADO : CLOVIS BERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)
ADVOGADO : GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR (9951/RO)
ADVOGADO : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)
ADVOGADO : MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)
ADVOGADO : TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)
INTERESSADO : PARTIDO PROGRESSISTA - PP- DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO : FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)
ADVOGADO : GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR (9951/RO)
ADVOGADO : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)
ADVOGADO : MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)
ADVOGADO : TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)

JUSTIÇA ELEITORAL
015ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600002-72.2022.6.26.0015
Advogados do(a) INTERESSADO: TATIANE ALENCAR SILVA - RO11398, MANOEL VERISSIMO
FERREIRA NETO - RO3766-A, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - RO656-A, GLADSTONE
NOGUEIRA FROTA JUNIOR - RO9951, FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO -
RO9265
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP- DIRETORIO MUNICIPAL, ANDRE DE
OLIVEIRA, CLOVIS BERTO DE OLIVEIRA
SENTENÇA

Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE
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Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE
CASTANHEIRAS, referente ao exercício financeiro de 2021.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução TSE nº 23.604/2019. Publicou-se
Edital acerca da apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos
financeiros, juntou o respectivo extrato bancário, o resultado da análise e do batimento do
realizados no sistema SPCA e, por fim, o Parecer Técnico com manifestação de aprovação e
arquivamento da declaração (id 103922812)
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também se manifestou pela aprovação das contas (id
103972768).
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. 30 da lei 9.096/95).
As diligências apontam pela veracidade da afirmação inicial da agremiação partidária de que não
houve movimentação de recursos financeiros no ano de 2021.
Nesse contexto, tanto o analista de contas quanto o MPE também indicaram a inexistência de
arrecadação e gastos na prestação de contas do partido.
Ante o exposto, com fulcro na Resolução TSE nº 23.604/2019, DETERMINO o imediato
arquivamento da declaração apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas da agremiação partidária, no que se refere ao exercício financeiro de 2021.
Com o trânsito em julgado, deve o cartório realizar o lançamento no sistema SICO e após arquivar
os autos.
Publique-se. Intimem-se.
Rolim de Moura/RO, datado e assinado eletronicamente.
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz da 15.ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600001-87.2022.6.26.0015

PROCESSO
: 0600001-87.2022.6.26.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (NOVA 
BRASILÂNDIA D'OESTE - RO)

RELATOR : 015ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADA : ANDREIA LIMA MOURA
ADVOGADO : FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)
ADVOGADO : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)
ADVOGADO : MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)
ADVOGADO : TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)
INTERESSADO : IZIEL DE ABREU SILVA
ADVOGADO : FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)
ADVOGADO : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)
ADVOGADO : MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)
ADVOGADO : TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)
INTERESSADO : PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO : FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)
ADVOGADO : GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR (9951/RO)
ADVOGADO : JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)
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ADVOGADO : MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)
ADVOGADO : TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)

JUSTIÇA ELEITORAL
015ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600001-87.2022.6.26.0015
Advogados do(a) INTERESSADO: GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR - RO9951,
TATIANE ALENCAR SILVA - RO11398, FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO -
RO9265, JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR - RO656-A, MANOEL VERISSIMO FERREIRA
NETO - RO3766-A
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO PROVISORIA, IZIEL DE ABREU
SILVA
INTERESSADA: ANDREIA LIMA MOURA
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE
NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE, referente ao exercício financeiro de 2021.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução TSE nº 23.604/2019. Publicou-se
Edital acerca da apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos
financeiros, juntou o respectivo extrato bancário, o resultado da análise e do batimento do
realizados no sistema SPCA e, por fim, o Parecer Técnico com manifestação de aprovação e
arquivamento da declaração (id 103921486)
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também se manifestou pela aprovação das contas (id
103972767.
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. 30 da lei 9.096/95).
As diligências apontam pela veracidade da afirmação inicial da agremiação partidária de que não
houve movimentação de recursos financeiros no ano de 2021.
Nesse contexto, tanto o analista de contas quanto o MPE também constataram a inexistência de
arrecadação e gastos nas contas do partido.
Ante o exposto, com fulcro na Resolução TSE nº 23.604/2019, DETERMINO o imediato
arquivamento da declaração apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas da agremiação partidária, no que se refere ao exercício financeiro de 2021.
Com o trânsito em julgado, deve o cartório realizar o lançamento no sistema SICO e após arquivar
os autos.
Publique-se. Intimem-se.
Rolim de Moura/RO, datado e assinado eletronicamente.
Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz da 15.ª Zona Eleitoral

28ª ZONA ELEITORAL

INTIMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600075-50.2021.6.22.0028

: 0600075-50.2021.6.22.0028 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MIRANTE DA 
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PROCESSO SERRA - RO)
RELATOR : 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO : PROS - UNIDOS POR UM MIRANTE MELHOR

JUSTIÇA ELEITORAL
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - 0600075-50.2021.6.22.0028
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2020 - OMISSOS]
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: DIONÉSIO BARBOSA NOGUEIRA
Tesoureira: FRANCISCA CÍCERA NOGUEIRA
MUNICÍPIO: MIRANTE DA SERRA/RO
ADVOGADO/ADVOGADA:
SENTENÇA
Cuida-se de processo autuado para apuração da inadimplência no dever de prestar contas anuais,
relativas ao exercício de 2020, do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de Mirante da
Serra/RO, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Recebido o feito, o cartório providenciou a intimação dos representantes partidários.
Decorrido o prazo, o partido deixou de regularizar a representação processual e de apresentar as
contas.
Em seguida, o cartório providenciou a juntada de relatório que indica a inexistência de extrato
bancário no SPCA; e relatório que indica a omissão de envio de contas no referido sistema. Foi
expedido o parecer conclusivo, indicando que a omissão no envio das contas inviabilizou o exame.
Os autos foram remetidos ao MPE, o qual pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Após, os autos retornaram conclusos.
É o breve relatório. Decido.
O órgão municipal do partido deixou de prestar contas relativas ao exercício 2020, situação
violadora do disposto no art. 28,  e inciso I, da Res. TSE 23.604/19.caput
Com rigor, o dever de prestar contas pelos partidos tem sede constitucional a teor do art. 17, inciso
III, CF/88 e recebeu regulamentação conforme o disposto nas leis n. 9.096/95 e 9.504/97,
minudenciado nas respectivas resoluções, a saber, Resolução 23.604/19 (contas anuais) e 23.607
/19 (contas eleitorais).
Conforme certificado nos autos, o partido foi intimado, por meio de seus representantes, pelos
meios eletrônicos disponíveis, tendo fluído o prazo sem manifestação.
No parecer conclusivo é informado que o fato de as contas do partido não terem sido enviadas no
SPCA impediu a análise, visto que tal situação impossibilitou a aferição do recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Dessa forma, tem-se caracterizada a omissão no
dever de prestar contas, situação violadora tanto do disposto na norma constitucional (art. 17, III,
CF/88) quanto regulamentar (art. 4º, V e art. 28, I, ambos da Res. TSE 23.604/19).
Ante o exposto, nos termos do art. 45, IV, "b", da Resolução TSE 23.604/19 julgo não prestadas as
contas relativas ao exercício de 2020, do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de
Mirante da Serra/RO.
Nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE n. 23.604/2019, fica o partido proibido de receber
repasses das cotas do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
enquanto permanecer a omissão, devendo o partido proceder à devolução dos valores que lhe

forem entregues dos citados Fundos, nos termos do art. 47, parágrafo único, também da
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forem entregues dos citados Fundos, nos termos do art. 47, parágrafo único, também da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Após o trânsito em julgado, notifique-se o órgão estadual do partido, informando sobre a proibição
de repasse do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Proceda-se
ao registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ao Ministério Público Eleitoral, para ciência.
Nada mais havendo, arquive-se com as cautelas de praxe.
Ouro Preto do Oeste, 16 de março de 2022.
GLAUCO ANTONIO ALVES
Juiz Eleitoral em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600054-74.2021.6.22.0028

PROCESSO
: 0600054-74.2021.6.22.0028 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (NOVA UNIÃO 
- RO)

RELATOR : 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERESSADO : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO : ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS (391/RO)
REQUERENTE : JOSE MARTINS CUSTODIO
ADVOGADO : ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS (391/RO)
REQUERENTE : VANDEIR PEREIRA DE SA LEITE
ADVOGADO : ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS (391/RO)

JUSTIÇA ELEITORAL
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - 0600054-74.2021.6.22.0028
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2020]
PARTIDO: PT
PRESIDENTE: VANDEIR PEREIRA DE SÁ LEITE
TESOUREIRO: JOSE MARTINS CUSTODIO
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO/RO
ADVOGADA: ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS - OAB/RO 391-B
SENTENÇA
Cuida-se de processo de prestação de contas anuais do Partido do Trabalhadores - PT, de Nova
União/RO que, na forma do art. 32 , da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.6904 caput
/2019, apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020, acompanhada
de documentação.
Recebidas as contas, foi expedido edital de apresentação, conforme determina o §2º do art. 31 da
Res. TSE nº 23.604/2019, tendo decorrido o prazo sem impugnação.
Houve solicitação de diligências para manifestação sobre possíveis despesas com manutenção de
sede; pagamento de advogado e de contador, o que foi esclarecido.
O parecer conclusivo pugnou pela aprovação das contas
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação.
É o breve relatório. Decido.

O Diretório Municipal do Partido apresentou a prestação de contas do exercício de 2020.
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O Diretório Municipal do Partido apresentou a prestação de contas do exercício de 2020.
Ao amparo das razões do parecer técnico conclusivo, as quais adoto como fundamento para
decidir, verifica-se que a movimentação financeira está em consonância com o quanto registrado
nos demonstrativos, os quais convergem com os extratos bancários. Notadamente quanto ao
ingresso de doações estimáveis e recursos financeiros no exercício de 2020, devidamente
registrados.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019,
tenho por regulares e APROVO as contas do Partido do Trabalhadores - PT, diretório municipal de
Nova União/RO, referentes ao exercício financeiro de 2020.
Publique-se, registre-se no SICO e intime-se.
Ao Ministério Público Eleitoral, para ciência.
Nada mais havendo, arquive-se com as cautelas de praxe.
Ouro Preto do Oeste, 17 de março de 2022.
GLAUCO ANTONIO ALVES
Juiz Eleitoral em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600401-44.2020.6.22.0028

PROCESSO
: 0600401-44.2020.6.22.0028 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (NOVA 
UNIÃO - RO)

RELATOR : 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
FISCAL DA 
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MARIA APARECIDA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO : JONATA BRENO MOREIRA SANTANA (9856/RO)
REQUERENTE : MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO : JONATA BRENO MOREIRA SANTANA (9856/RO)

JUSTIÇA ELEITORAL
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600401-44.2020.6.22.0028
028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MARIA APARECIDA DA SILVA - VEREADORA; MARIA
APARECIDA DA SILVA
MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO - RO
Advogado(a) do(a) REQUERENTE: JONATA BRENO MOREIRA SANTANA - OAB/RO 9856
DESPACHO
Ciente da certidão retro.
Diante da impossibilidade de contato pessoal com a prestadora de contas e tendo em vista a
existência de advogado habilitado nos autos, fica a requerente intimada, na pessoa do seu

, na forma do inciso II do art. 98 da Resolução 23.607/2019, c/c § 7º do mesmo artigo, advogado a
, cuja GRU está juntada aos autos na ID 103938872.realizar o recolhimento do valor devido

O comprovante de recolhimento deve ser juntado aos autos pela interessada, no prazo de 03 (três)
dias, a contar da publicação do presente despacho.
Decorrido o prazo sem a devida comprovação de recolhimento, remetam-se os autos à Advocacia
Geral da União - AGU, para as medidas destinadas à cobrança da quantia fixada.
Publique-se. Cumpra-se.

Ouro Preto do Oeste, 17 de março de 2022.
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Ouro Preto do Oeste, 17 de março de 2022.
GLAUCO ANTONIO ALVES
Juiz Eleitoral em substituição

29ª ZONA ELEITORAL

EDITAIS

EDITAL Nº 4 - RAE - 01 A 15/03/2022/2022
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da Vigésima Nona Zona Eleitoral de Rolim de Moura/RO,
Cláudia Vieira Maciel de Sousa, no uso de suas atribuições conferidas por lei;
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao Artigo 45, parágrafo 6º do Código Eleitoral c/c a Resolução TSE 23.659/2021, art.
54, foram deferidos pelo juízo desta Zona Eleitoral os pedidos de alistamentos, transferência,
revisão e segunda via no período de 01 a 15 de março de 2022 do município de Rolim de Moura
/RO, cujos dados se encontram disponíveis, no Cartório Eleitoral, para consulta pelos legitimados.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou a M.
Mª. Juíza Eleitoral que se expedisse o presente EDITAL.
Aos 03 de março de 2022.
Eu, Ivair Simão de Souza, Chefe de Cartório da 29ªZE, digitei, conferi e assinei por determinação
da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 29ªZE.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais
/verificacao informando o código verificador 0802839 e o código CRC 9BD718AF.
Documento assinado eletronicamente por IVAIR SIMÃO DE SOUZA, Chefe de Cartório, em 17/03
/2022, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

34ª ZONA ELEITORAL

INTIMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600018-77.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600018-77.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BURITIS - 
RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERENTE : PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-77.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do partido Podemos de Campo Novo de
Rondônia-RO, quanto a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2019, no
prazo estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.

Consta dos autos que, ante a ausência de composição municipal vigente, o Diretório Estadual foi
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Consta dos autos que, ante a ausência de composição municipal vigente, o Diretório Estadual foi
devidamente intimado a sanar a omissão no prazo legal, porém permaneceu inerte.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o
descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas, do partido Podemos de Campo Novo de Rondônia-
RO, com base no art. 45, IV, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, nos termos do art. 37-A da
Lei n.º 9.096/95 e do art. 47, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplico ao órgão partidário aI, 
sanção de proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto perdurar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600025-69.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600025-69.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMPO 
NOVO DE RONDôNIA - RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA 
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

REQUERENTE : ADEILSON CORREIA DA SILVA
REQUERENTE : ANTONIO CLAUDIO LEMOS BARBOSA
REQUERENTE : PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-69.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, ANTONIO CLAUDIO LEMOS
BARBOSA, ADEILSON CORREIA DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do partido Republicanos de Campo Novo
de Rondônia-RO, quanto a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2019, no
prazo estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Consta dos autos que os representantes partidários foram devidamente intimados para sanar a
omissão no prazo legal, porém permaneceram inertes.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não

http://www.tre-ro.jus.br/


Ano 2022 - n. 51 Porto Velho, sexta-feira, 18 de março de 2022 24

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (DJE/TRE-RO). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ro.jus.br/

Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o
descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas, do partido Republicanos de Campo Novo de
Rondônia-RO, com base no art. 45, IV, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, nos termos do art.
37-A da Lei n.º 9.096/95 e do art. 47, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplico ao órgãoI, 
partidário a sanção de proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-55.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600013-55.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BURITIS - 
RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERENTE : RENATA ROMUALDO DA SILVA
REQUERENTE : VALDIVIO SIMOES DO NASCIMENTO
REQUERENTE : 77 - SOLIDARIEDADE

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-55.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: 77 - SOLIDARIEDADE, VALDIVIO SIMOES DO NASCIMENTO, RENATA
ROMUALDO DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do partido Solidariedade de Buritis de
Rondônia-RO, quanto a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2019, no
prazo estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Consta dos autos que os representantes partidários foram devidamente intimados para sanar a
omissão no prazo legal, porém permaneceram inerte.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o

descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
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descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas, do partido Solidariedade de Buritis de Rondônia-
RO, com base no art. 45, IV, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, nos termos do art. 37-A da
Lei n.º 9.096/95 e do art. 47, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplico ao órgão partidário aI, 
sanção de proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto perdurar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600003-11.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600003-11.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BURITIS - 
RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - COMISSAO PROVISORIA

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600003-11.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - COMISSAO PROVISORIA
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do partido Podemos de Buritis-RO, quanto
a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2019, no prazo estabelecido no
art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Consta dos autos que, ante a ausência de composição municipal vigente, o Diretório Estadual foi
devidamente intimado a sanar a omissão no prazo legal, porém permaneceu inerte.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o
descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas do partido Podemos de Buritis-RO, com base no art.
45, IV, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, nos termos do art. 37-A da Lei n.º 9.096/95 e do art.
47, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplico ao órgão partidário a sanção de proibição deI, 
recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha enquanto perdurar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
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Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600023-02.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600023-02.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMPO 
NOVO DE RONDôNIA - RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA 
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

REQUERENTE : GILSON CARLOS DA SILVA
REQUERENTE : ADEMIR BORHER
REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - COMISSAO PROVISORIA

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-02.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - COMISSAO PROVISORIA,
ADEMIR BORHER, GILSON CARLOS DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do Partido Trabalhista Brasileiro de Campo
Novo de Rondônia-RO, quanto a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de
2019, no prazo estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Consta dos autos que os representantes partidários foram devidamente intimados para sanar a
omissão no prazo legal, porém permaneceram inertes.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o
descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Campo Novo de
Rondônia relativas ao exercício financeiro 2019, com base no art. 45, IV, a, da Resolução TSE nº
23.604/2019 e, nos termos do art. 37-A da Lei n.º 9.096/95 e do art. 47, da Resolução TSE nºI, 
23.604/2019, aplico ao órgão partidário a sanção de proibição de recebimento de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar a
inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES

Juiz Eleitoral
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Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-54.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600026-54.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMPO 
NOVO DE RONDôNIA - RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA 
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

REQUERENTE : HELIO INACIO ALVES
REQUERENTE : VALDIR INACIO ALVES
REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-54.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES, VALDIR INACIO ALVES, HELIO INACIO
ALVES
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do Partido dos Trabalhadores de Campo
Novo de Rondônia-RO, quanto a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de
2019, no prazo estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Consta dos autos que os representantes partidários foram devidamente intimados para sanar a
omissão no prazo legal, porém permaneceram inertes.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o
descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas, do Partido dos Trabalhadores de Campo Novo de
Rondônia-RO relativas ao exercício financeiro 2019, com base no art. 45, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.604/2019 e, nos termos do art. 37-A da Lei n.º 9.096/95 e do art. 47, da Resolução TSE nºI, 
23.604/2019, aplico ao órgão partidário a sanção de proibição de recebimento de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar a
inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600012-70.2022.6.22.0034
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PROCESSO
: 0600012-70.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BURITIS - 
RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
REQUERENTE : ADELSON RIBEIRO GODINHO
REQUERENTE : SINDOVALDO FERREIRA DE SOUZA
REQUERENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-70.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA,
SINDOVALDO FERREIRA DE SOUZA, ADELSON RIBEIRO GODINHO
SENTENÇA
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do Partido Republicano Brasileiro de
Buritis-RO, quanto a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2019, no prazo
estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Consta dos autos que os representantes legais do partido foram devidamente intimados para sanar
a omissão no prazo legal, porém permaneceram inertes.
O cartório eleitoral juntou aos autos as informações sobre contas bancárias, recibos e recebimento
de recursos públicos, nos termos do art. 30, IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Relatei. DECIDO.
O dever de os partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral decorre do
comando contido no art. 32 da Lei nº 9.096/95. Compulsando os autos, restou evidente o
descumprimento dessa obrigação quanto ao exercício financeiro de 2019 por parte do partido
interessado, mesmo após ter sido regularmente notificado para corrigir a omissão no prazo legal.
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas, do Partido Republicano Brasileiro de Buritis-RO,
com base no art. 45, IV, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, nos termos do art. 37-A da Lei n.º
9.096/95 e do art. 47, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplico ao órgão partidário a sanção deI, 
proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha enquanto perdurar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, registre-se no SICO e, após as providências necessárias, arquivem-se.
Buritis-RO, datada e assinada eletronicamente.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600001-41.2022.6.22.0034

PROCESSO
: 0600001-41.2022.6.22.0034 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMPO 
NOVO DE RONDôNIA - RO)

RELATOR : 034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
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INTERESSADO : MARCIONILIO DAVID NOGUEIRA
REQUERENTE : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO : MARLI ROSA DE MENDONCA (2623/RO)

JUSTIÇA ELEITORAL
034ª ZONA ELEITORAL DE BURITIS RO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600001-41.2022.6.22.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE BURITIS RO
INTERESSADO: MARCIONILIO DAVID NOGUEIRA
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI ROSA DE MENDONCA - RO2623
SENTENÇA
Trata-se de processo destinado a apurar a omissão do Partido Democrático Trabalhista de Campo
Novo de Rondônia-RO quanto à apresentação das contas referentes ao exercício financeiro 2020.
Antes de intimados os representantes partidários para sanar a omissão no prazo legal, o partido
apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do § 4º do art. 28,
da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
Juntados os extratos bancários das contas em nome da agremiação e as informações do art. 30,
IV, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23. 604/2019 do exercício financeiro de referência.
Tanto a análise técnica quanto o Ministério Público Eleitoral se manifestaram pela aprovação das
contas com ressalvas.
É o breve relato. Decido.
O partido interessado apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, relativa ao
exercício 2020.
Os documentos juntados não evidenciam o recebimento de receitas financeiras por parte da
agremiação. Também não há evidências de que o partido tenha recebido recursos públicos, de
fontes vedadas ou não identificadas.
Nesse contexto, e considerando a análise técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
a prestação de contas na forma de declaração de ausência de movimentação de recursos
financeiros e estimáveis em dinheiro atinge a finalidade almejada, inexistindo óbices à sua
aprovação com ressalvas, por ter sido apresentada fora do prazo.
Desta forma, nos termos do art. 44, VIII, a, da Resolução TSE n. 23.604/2019, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo referido partido e considero, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas com ressalvas as respectivas contas, relativas ao exercício financeiro
de 2020.
Registre-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, anote-se no SICO.
Ultimadas as medidas administrativas cabíveis, arquivem-se.
Buritis-RO, data certificada
HEDY CARLOS SOARES
Juiz Eleitoral

ÍNDICE DE ADVOGADOS
FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (9265/RO)                    16 16 16 17 17 17
GLADSTONE NOGUEIRA FROTA JUNIOR (9951/RO)              16 16 16 17
JONATA BRENO MOREIRA SANTANA (9856/RO)        21 21

JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)                    16 16 16 17 17 17
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JUACY DOS SANTOS LOURA JUNIOR (656/RO)                    16 16 16 17 17 17
MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO (3766/RO)                    16 16 16 17 17 17
MARLI ROSA DE MENDONCA (2623/RO)     28
NEWTON SCHRAMM DE SOUZA (2947/RO)           14 14 14
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TATIANE ALENCAR SILVA (11398/RO)                    16 16 16 17 17 17

ÍNDICE DE PARTES
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ADELSON RIBEIRO GODINHO     27
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HELIO INACIO ALVES     27
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