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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria – 414/2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
RESOLVE:
II - Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0001303-60.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias aos
servidores deste Tribunal abaixo discriminados, em razão de seus deslocamentos com a finalidade de
participarem de treinamento do sistema PJe que será realizado em Brasília-DF, no período de 19 a 21 de junho de
2018.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
DANILO ADRIANO FONTINELLE AFONSO; Chefe De Seção; BRASÍLIA - DF; 19/06/2018 a 21/06/2018; 2,5;
420,00; 336,00; 120,54; 1.265,46
EVERALDO CARDOSO LOPES; Chefe De Seção; BRASÍLIA - DF; 19/06/2018 a 21/06/2018; 2,5; 420,00; 336,00;
120,54; 1.265,46
RUZEVAN SARAIVA DA SILVA; Coordenador; BRASÍLIA - DF; 18/06/2018 a 21/06/2018; 3,5; 420,00; 336,00;
120,54; 1.685,46
TATIANA MÁRCIA QUEIROZ SOUZA; Chefe De Seção; BRASÍLIA - DF; 19/06/2018 a 21/06/2018; 2,5; 420,00;
336,00; 120,54; 1.265,46
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II - Determinar que os servidores apresentem comprovantes de embarque e relatórios de viagem no prazo de 07
(sete) dias úteis do término das viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, junho de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/06/2018, às 14:09,
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 0298121 e o código CRC
221DD312.
Portaria – 418/2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
RESOLVE:
I. Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0001287-09.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias ao servidor
deste Tribunal abaixo discriminado, em virtude de seu deslocamento a Curitiba/PR, com a finalidade de
participar do Teste em Campo de Totalização e Ecossistema da Urna Eletrônica 2018, a realizar-se no período de
25 a 29 de junho de 2018, nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
EDUARDO GIL TIVANELLO; Secretário; CURITIBA - PR; 24/06/2018 a 30/06/2018; 6,5; 420,00; 336,00; 200,90;
2.865,10
II. Determinar que o servidor apresente comprovante de embarque e relatório de viagem no prazo de 07 (sete)
dias úteis do término da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, junho de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/06/2018, às 14:11,
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 0298750 e o código CRC
70655544.
Portaria – 412/2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
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Considerando o que consta no processo SEI nº 0002343-84.2017.6.22.8009.
Considerando Portaria 384/2018 (evento 0295304), que autorizou o pagamento de diárias aos servidores da 9ª ZE
Pimenta Bueno.
Considerando evento 0296936, onde a 9ª Zona Eleitoral informa que a servidora TICIANA LIPPI PAULUCCI
CONSELVAN não efetuou o deslocamento do dia 07 de junho de 2018, substituindo-a no referido deslocamento a
servidora VALDELIZA COSMO RODRIGUES.
Considerando a solicitação de diárias da 09ª ZE (evento 0297141).
RESOLVE:
I - Determinar que a servidora TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN 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; Cargo/Função; Destino; Período da devolução; Total diárias a devolver
TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN; Chefe De Cartório Eleitoral; Escola Distrito Urucumacuã (PIMENTA
BUENO - RO); 07/06/2018 a 07/06/2018; 86,82
II - Determinar ao setor competente que providencie a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU), para
que a servidora proceda à devolução dos valores.
III - Autorizar o pagamento de diárias à servidora da 9ª Zona Eleitoral - Pimenta Bueno, abaixo discriminada, em
razão de seu deslocamento com a finalidade de vistoriar locais de votação, bem como fomentar
campanha mesário voluntário.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
VALDELIZA COSMO RODRIGUES; Assistente I; Escola Distrito Urucumacuã (PIMENTA BUENO - RO);
07/06/2018 a 07/06/2018; 0,5; 254,00; 0,00; 40,18; 86,82
IV - Determinar que a servidora apresente relatório de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término
da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, junho de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/06/2018, às 14:10,
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 0298045 e o código CRC
B8AB3ED5.
Portaria – 413/2018
A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no exercício de
suas atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 2º, §2º e art. 10 da Instrução Normativa TRE/RO nº 003/2008,
de 22/10/2008, que estabelece Procedimentos para a Concessão do Adicional de Qualificação prevista na Lei nº
11.416/2006, e na Resolução TSE nº 23.380/2012, e com as informações que constam nos Processo
Administrativos,
RESOLVE:
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano 2018, Número 106

Porto Velho/RO, quarta-feira, 13 de junho de 2018

Página 5

Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados o Adicional de Qualificação por Ações de Treinamento,
correspondente ao percentual de 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, uma
vez que comprovaram suas participações em mais de 120 (cento e vinte) horas de ações de treinamento
relacionadas com áreas de interesse da Justiça Eleitoral, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.380/2012:
Autos: 0001882-13.2015.6.22.8000
Nome: ALINE FREITAS DA SILVA
Cargo: Técnico Judiciário
Matrícula: 260.485
Percentual: 11º
Data inicia: 26/05/2018
Data final: 25/05/2022
Autos: 0000289-46.2015.6.22.8000
Nome: ELIZETH AFONSO DE MESQUITA COSTA PARENTES
Cargo: Analista Judiciário
Matrícula: 260.420
Percentual: 10º
Data inicia: 14/12/2017
Data final: 15/12/2020
Autos: 0000294-68.2015.6.22.8000
Nome: HUMBERTO SGROTT REIS
Cargo: Analista Judiciário
Matrícula: 260.543
Percentual: 6º
Data inicial: 12/04/2018
Data final: 30/03/2022
Autos: 0000182-02.2015.6.22.8000
Nome: IRLÊDA MARIA SOARES DA SILVA
Cargo: Analista Judiciário
Matrícula: 260.544
Percentual: 9º
Data inicial: 17/03/2018
Data final: 16/03/2022
Autos: 0004906-49.2015.6.22.8000
Nome: MÁRCIO LENO NERY INFANTE
Cargo: Técnico Judiciário
Matrícula: 260.496
Percentual: 4º
Data inicial: 22/05/2018
Data final: 21/05/2022
Percentual: 5º
Data inicial: 22/05/2018
Data final: 21/05/2022
Parágrafo único - Os efeitos financeiros desta Portaria estão condicionados à disponibilidade orçamentária.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral, 08 de junho de 2018.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
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Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/06/2018, às 13:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0298101 e o código CRC
BFD1A3F2.

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

Processo 0600121-31.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA - AÇÃO RESCISÓRIA (1318) - Processo nº 060012131.2018.6.22.0000 - Jaru - RONDÔNIA RELATOR: PAULO ROGÉRIO JOSÉ AUTOR: JULIANA MARIA
MASSERA Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANO POLLA SOARES - RO5113 RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO
Vistos.
Em atenção à Resolução TSE n. 23.478/2016, a qual determina, em seu art. 3º[1], que se apliquem aos processos
eleitorais as prescrições da norma contida nos arts. 9º e 10[2] do Novo Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 3 (três) dias, se manifeste, querendo, acerca da
possível ausência de interesse processual, decorrente da inadequação da via eleita, à luz do art. 22, I, “j”, do CE
c/c art. 330, III, CPC/2015[3].
Após, retornem conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 11 de junho de 2018.
Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Relator
[1] Art. 3º Aplicam-se aos processos eleitorais o contido nos arts. 9º e 10 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº
13.105/2015). [2] Art. 9 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela
da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 22.
Compete ao Tribunal Superior: I - Processar e julgar originariamente: (...) j) a ação rescisória, nos casos de
inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o
exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...)
III - o autor carecer de interesse processual;
Outros Documentos

Processo 0600120-46.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600120-46.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
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Vistos,
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, por meio do seu Presidente Nacional, requer que este
Relator busque informações junto ao sistema bancário sobre eventual conta específica aberta em nome do seu
Diretório Estadual, para fins de apresentação de contas relativas aos exercícios de 2015 a 2017, pela citada
agremiação regional.
Alega que a Comissão Provisória Estadual do PRTB foi extinta não tendo os antigos dirigentes realizado,
tempestivamente, a prestação de contas.
Desse modo, com base na conduta de circularização de informações que é adotada pela Justiça Eleitoral, requer
que seja concedida tutela de urgência em caráter antecedente para que este Tribunal se abstenha de julgar como
não prestadas as contas do partido até que seja realizada, por meio da secretaria, uma consulta junto aos
bancos, para que fique constatada eventual existência de conta corrente aberta em nome do partido em seu
âmbito regional.
Justifica sua pretensão alegando que está presente a fumaça do bom direito uma vez que os fatos revelam que o
órgão de direção nacional do PRTB pretende avocar a prestação de contas do órgão estadual a fim de evitar
eventual suspensão do registro pela falta de prestação de contas.
No que se refere ao perigo de dano, ressalta que a qualquer momento este Tribunal poderá declarar as contas do
órgão estadual relativas aos exercícios de 2015 a 2017, como não prestadas, fato que implicará na suspensão do
seu registro, impedindo-o de participar das eleições de 2018.
Decido.
Pretende o requerente que este Tribunal proceda a uma verificação junto ao sistema bancário a fim de detectar
eventual conta corrente em nome do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro –PRTB.
O partido está com sua anotação inativa junto a este Tribunal por ter se omitido do dever de prestar contas à
Justiça Eleitoral do exercício financeiro de 2015, as quais deveriam ser apresentadas até o dia 30 de abril de
2016.
Para a concessão da liminar pretendida há que estar presentes o fumus boni iuris bem como o periculum in mora.
No que se refere à verossimilhança, alega o requerente que a legislação que regulamenta a prestação de contas
admite que essa pesquisa seja feita pela Justiça Eleitoral.
Com efeito, a Resolução 23.463/2015 estabelece que:
Art. 64. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente
ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação
dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados.
(...)
§2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou o responsável pela análise técnica das
contas pode promover circularizações, fixando o prazo máximo de setenta e duas horas para cumprimento.
Vale dizer que a justiça eleitoral pode valer-se desse instrumento para garantir uma maior transparência e controle
da arrecadação e aplicação dos recursos de campanha dos candidatos e partidos políticos.
Por outro lado, o meio invocado pelo requerente não se presta a verificar junto ao sistema bancário eventual conta
corrente em nome do partido notadamente quando a finalidade é fazer uma análise junto aos fornecedores quanto
à efetiva realização e pagamento das despesas contratadas pelos partidos políticos.
De posse das informações fornecidas, a justiça eleitoral poderá fazer um confronto entre o que foi declarado na
prestação de contas com a peça contábil de modo que não restem dúvidas sobre a origem e destinação dos
recursos arrecadados, conferindo maior confiabilidade às informações prestadas.
Não havendo, portanto, alicerce jurídico para a concessão da medida de urgência, indefiro o pedido de tutela
formulado.
Publique-se.
Porto Velho, 05 de junho de 2018.
PAULO KIYOCHI MORI
Relator
Processo 0600054-66.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Petição (1338) - Processo nº 0600054-66.2018.6.22.0000 - Brasília - DISTRITO FEDERAL
Relator: Juiz Eleitoral Flávio Fraga e Silva
Requerente: Partido Social Liberal –PSL –Órgão de Direção Nacional
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DECISÃO
Trata-se de requerimento feito pelo Diretório Nacional do Partido Social Liberal/PSL com o fim de obter certidão
que informe a situação das prestações de contas anual e de campanha do Diretório Estadual referente aos anos
de 2008 a 2017.
No despacho ID n. 12952, determinou–se a intimação do representante do grêmio político, na pessoa do seu
delegado nacional e advogado, para apresentar no prazo de 3 (três) dias documento que comprovasse o não
atendimento do pedido pela via administrativa de modo a justificar o uso da via judicial, sob pena de indeferimento
da inicial.
Pois bem. Segundo o ID n. 13745, o peticionante foi regulamente intimado do despacho, tendo este ato sido
publicado em 10/5/2018 no Diário da Justiça Eletrônico, sendo certo que o prazo transcorreu sem qualquer
manifestação do órgão partidário em 14/5/2018.
Em face ao exposto, NEGO seguimento ao pedido, por este ser manifestamente incabível, consoante permite o
inciso XXVIII do art. 331 do Regimento Interno deste Tribunal e, por consequência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c inciso III do art. 3302, ambos do
Código de Processo Civil/CPC, diante da ausência de interesse processual/necessidade.
Publique –se.
Intime –se.
Cumpra –se.
Porto Velho, 11 de junho de 2018.
Flávio Fraga e Silva
Juiz Eleitoral
1 - Art. 33. Compete ao relator:
(...)
XXVIII - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente, contrário à
súmula do Tribunal Superior Eleitoral ou quando for evidente a incompetência do tribunal para processá-lo e julgálo;
2 - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
III - o autor carecer de interesse processual;
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Licitações e Compras
Resultados de Julgamento

Resultado de Licitação - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018
PROCESSO Nº 0000318-91.2018.6.22.8000 – SEI
Cumpridas as fases aceitação e habilitação, o Pregoeiro declarou vencedora do certame a licitante V&L
TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ n. 84.705.987/0001-30, pelo valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais). Não havendo recursos, o Pregoeiro adjudicou o objeto à vencedora.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 11/06/2018, às 17:32,
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 0298911 e o código CRC
2C515748.
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Resultado de Licitação - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2018
PROCESSO Nº 0000025-24.2018.6.22.8000 - SEI
Cumpridas as fases de classificação, lances, negociação e aceitação das propostas e atendidos os requisitos de
habilitação, o Pregoeiro declarou vencedoras do certame as seguintes licitantes: a) CNPJ: 05.963.337-0001-18 –
S.A. SILVA SLN IMPORT, item 25, valor R$ 7.610,00; b) CNPJ 07.055.987/0001-90 – INOVAMAX
TELEINFORMATICA LTDA, item 10, valor R$ 8.550,00; c) CNPJ: 07.734.851/0001-07 – FAMAHA - COMERCIO
DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, itens 15 e 16, valor R$ 1.155,90; d) CNPJ: 09.022.398/0001-31 - AGEM
TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, item 9, valor R$ 24.000,00; e) CNPJ: 09.071.136/0001-67 - HORIZONTE
COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA, item 5, valor R$ 2.145,00; f) CNPJ: 10.820.186/000189 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, itens 18, 19, 26, valor R$ 46.530,00; g)
CNPJ: 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY &IT SUPRIMENTOS LTDA, item 14, valor R$ 6.297,00; h) CNPJ:
15.479.369/0001-04 - G. GAMA LTDA, itens 03, 08 e 12, valor R$ 20.335,60; i) CNPJ: 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI, itens 02, 04 e 07, valor R$ 6.362,50; j) CNPJ: 16.814.562/0001-09 - CALEBE
CABRAL DA COSTA, itens 21 e 22, valor R$ 32.226,60; k) CNPJ: 18.386.935/0001-13 - PROSPERA
COMERCIAL E IMPORTADORA –EIRELI, itens 20 e 27, valor R$ 26.271,00; l) CNPJ: 26.453.454/0001-01 PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, item 13, valor R$ 4.500,00; m) CNPJ: 28.820.155/0001-93
- A V SUPRIMENTOS EIRELI, itens 23 e 24, valor R$ 31.200,00; n) CNPJ: 34.770.156/0001-73 - LAPTOP
INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, item 17, valor R$ 6.048,00; o) CNPJ: 71.511.349/0001-36 - AMILTON
GUIMARAES, item 6, valor R$ 290,00. Os itens 01 e 11 restaram fracassados. Não havendo registro de intenção
de recurso, o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto do pregão às vencedoras. Valor total do certame: R$ 223.521,60.
Documento assinado eletronicamente por Roberto Azevedo Andrade Júnior, Pregoeiro(a), em 12/06/2018, às
11:21, 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 0299098 e o código CRC
C4FCFCC7.

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

ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N.º 018/2018
O Excelentíssimo Senhor, LEONARDO MEIRA COUTO Juiz Eleitoral, com fundamento no art. 45, § 6° e no art.
57, ambos do Código Eleitoral, FAZ SABER, que está disponível em cartório da 1ª Zona Eleitoral de Rondônia –
GUAJARÁ-MIRIM, a lista dos eleitores que solicitaram a segunda via do título nos municípios de Guajará-Mirim e
Nova Mamoré, no período compreendido entre 16 a 30/05/2018, conforme anexo, do que caberá recurso, na
forma do art. 45, § 7°, do Código Eleitoral e art. 7°, § 1° da Lei n.º 6.996/1982. Eu, ____ Diogo Anderson Lopes e
Silva, Chefe de Cartório, digitei o presente, que segue assinado pela MM. Juiz Eleitoral.
Origem: ZE 1 Zona: 001 Município: -19- GUAJARÁ-MIRIM Lotes: 24-26/2018 Ordem: Digitado: 16/05/2018 a
30/05/2018.
Operação
Inscrição Nascimento Requerimento
Nome do eleitor
1 SEGUNDA VIA 011712062364 20/04/1984 16/05/2018 ALMIR CARDINA MELGAR
1 SEGUNDA VIA 000050062372 05/03/1953 17/05/2018 FELICIDADE FAUSTINO
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2 SEGUNDA VIA 016892762330 06/06/1994 17/05/2018 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
3 SEGUNDA VIA 000748442470 04/03/1964 17/05/2018 MARIA DA CONCEICAO CAMBARA DA SILVA
5 SEGUNDA VIA 001608272348 29/09/1948 22/05/2018 SINÉZIO CÂNDIDO DA FROTA
6 SEGUNDA VIA 013689192330 16/03/1988 22/05/2018 ADARLENE PESSOA DE OLIVEIRA
7 SEGUNDA VIA 018270502364 04/07/1999 25/05/2018 JESSICA ORO WARAM
1 SEGUNDA VIA 011910312330 01/05/1974 29/05/2018 GENIVALDO DOS SANTOS E SILVA
2 SEGUNDA VIA 017811742305 27/03/2000 16/05/2018 CAROLINE DA SILVA DE ARAUJO
4 SEGUNDA VIA 017259092364 27/11/1997 21/05/2018 ABRAÃO DE ANDRADE BAÍA
Guajará-Mirim, 08 de junho de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
4ª Zona Eleitoral
Editais

Prestação de contas - eleição suplementar - Prazo para impugnação
EDITAL N. 052/2018/04ªZE/RO
O MM. Juiz Eleitoral, Dr. Gilberto José Giannasi, no uso de suas atribuições legais, torna público, a quem
interessar possa, a lista com o nome dos candidatos e partidos políticos que prestaram contas referentes à eleição
suplementar 2018, neste município de Vilhena, abrindo prazo de 24hs (vinte e quatro) horas para que qualquer
legitimado apresente impugnação às contas, indicando fatos, provas e documentos que embasem o pedido:
Candidatos:
- Eduardo Toshiya Tsuru – protocolo 2896/2018;
- Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon – protocolo 2856/2018.
Partidos Políticos:
- PV – protocolo 2893/2018;
- PP – protocolo 2892/2018;
- PMDB – protocolo 2882/2018;
- PTB – protocolo 2881/2018;
- PRP – protocolo 2895/2018;
- PT – protocolo 2894/2018;
- PSB – protocolo 2772/2018;
- PMN – protocolo 2773/2018;
- PDT – protocolo 2750/2018;
- PODE – protocolo 2873/2018.
E para que possa chegar ao conhecimento de todos e que ninguém alegue ignorância, determino a publicação do
presente edital no átrio do Cartório da 04ª Zona Eleitoral/RO e no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e
passado aos doze dias do mês de junho de 2018, eu, Fabíola Bernardo Canuto Franco Assunção, Chefe de
Cartório, digitei o presente que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL
Prestação de contas - prazo para impugnação
Assunto: Prestação de contas anual de Partido Político – Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
– Exercício financeiro 2017
Processo n. 14-24.2018.622.0004
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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Protocolo n. 1757/2018
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Município: Vilhena
Advogado: Carlos Augusto de Carvalho França – OAB/RO 562
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da
Resolução/TSE nº 23.546/2017, o nome do órgão partidário e de seus respectivos responsáveis financeiros que
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme relação abaixo nominada,
referente ao exercício financeiro 2017, para que qualquer interessado, no prazo de três dias, apresente
impugnação em petição fundamentada com as provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis:
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – município de Vilhena.
Presidente: Rosângela Henrique Pereira Donadon;
Tesoureiro: Ana Paula Campos de Oliveira.
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos doze dias do mês de junho do ano de 2018. Eu, Fabíola
Bernardo Canuto Franco Assunção - Chefe de Cartório da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por
ordem do MM Juiz Eleitoral.
FABÍOLA BERNARDO CANUTO FRANCO ASSUNÇÃO
Chefe de Cartório
Assinatura autorizada pela Portaria n. 003/2013/04ªZE/RO,
publicada no DJE-TRE/RO n. 096 de 29/05/2013
Despachos

Ação Penal - intimação réus
Assunto: Ação Penal
Processo n. 98-59.2017.622.0004
Protocolo n. 8140/2017
Réus: Vanderlei Amauri Graebin e Maria Cristina Rey
Advogado: Maria Cristina Rey – OAB/RO 7754; Vanderlei Amauri Graebin – OAB/RO 689
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, intima os réus acima nominados, advogando em causa própria, do inteiro teor do despacho
proferido nos autos 98-59.2017.622.0004, abaixo transcrito:
“DESPACHO
A ré Maria Cristina Rey, que advoga nos autos em causa própria, protocolou a petição, juntada às fls. 317/318,
informando que compareceu em Cartório, na data de 18/05/2018, para audiência de instrução, interrogatório e
julgamento. Informa, ainda, que referido ato processual foi redesignado para o dia 26/07/2018, ocasião em que
não poderá comparecer, haja vista que está cursando faculdade no Paraguai e não possui condições financeiras
para pagar os custos da viagem.
Compulsando os autos, verifico que a ré, bem como seu advogado, foram intimados da redesignação da
audiência, no dia 03/05/2018, conforme se verifica à fl. 313. Assim, não assiste razão à ré quando afirma que
compareceu em Cartório, em 18/05/2018, para a audiência em tela, eis que intimada, quinze dias antes, da
alteração da data de realização do ato.
Cumpre lembrar que, nos termos da jurisprudência e doutrina majoritária, o interrogatório do réu tem natureza
jurídica híbrida: é meio de defesa e meio de prova, ou seja, o réu possui o direito de audiência e de presença,
podendo exercê-lo de forma negativa, ausentando-se dos referidos atos processuais.
Nesta esteira, não vejo óbice ao prosseguimento dos atos processuais, já agendados para o dia 26/07/2018,
mesmo que a ré opte por exercer o direito de não comparecer à audiência para oitiva de testemunhas e
interrogatório.
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Ciência à defesa, através de publicação no DJE/TRE-RO e ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Vilhena/RO, 12 de junho de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL – 04ªZE/RO”
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos doze dias do mês de junho do ano de 2018. Eu, Fabíola
Bernardo Canuto Franco Assunção - Chefe de Cartório da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por
ordem do MM. Juiz Eleitoral.
FABÍOLA BERNARDO CANUTO FRANCO ASSUNÇÃO
Chefe de Cartório
Assinatura autorizada pela Portaria n. 003/2013/04ªZE/RO,
publicada no DJE-TRE/RO n. 096 de 29/05/2013
5ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N. 005/2018
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 0005/2018
Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
A Excelentíssima Senhora MAXULENE DE SOUSA FREITAS, Juíza Eleitoral da Comarca de Costa Marques do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL
virem ou dele tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 45, I da Resolução n. 23.464/2015 e o art. 5º
parágrafo único, que os partidos políticos e respectivos responsáveis, abaixo relacionados , apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, no prazo de 03(três)dias, contados da publicação deste
edital, a apresentação de impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período:
PARTIDO/MUNICIPIO RESPONSAVEIS/PRESIDENTE/TESOUREIRO/ADVOGADO:
PDT/ SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/LUIZ ORMIDIO DA SILVA/ODAIR JOSE GALDINO/MARLI ROSA DE
MENDONÇA OAB/RO N.2623.
PTB/SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/ EDSON POTENZA GOMES JÚNIOR/GERFERSON DOS SANTOS/
JOSE ANTONIO DUARTE ALAVARES OAB/MT N. 11883.
PSD/SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/ ELIAS ANDRADE DE LIMA/GILNER DOS SANTOS/ TACIANE
CRISTINE GARCIA OAB/RO N. 6356.
PDT/COSTA MARQUES/JOELSIRLEI FREITAS DE LIMA/MARCELO DA SILVA COELHO/ MARLI ROSA DE
MENDONÇA OAB/RO N. 2623.
PHS/COSTA MARQUES/VIDAL NOTENO FILHO/DIANA BRITO QUEREMA/RONAN ALMEIDA DE ARAUJO
OAB/RO 2523.
PP/COSTA MARQUES/ AMAURY A. R. DE ARRUDA/CRISTIANE AÇAIAGUE DA PAZ/ THIAGO FERNANDES
BECKER OAB/RO N. 6839.
PRB/COSTA MARQUES/LEONARDO FARIA MARTINS/LINDOMAR DA SILVA MARQCELINO/WIGNA DE
SOUZA OAB/RO N. 7184.
PSD/COSTA MARQUES/ CLEITON FERREIRA ANEZ/FRANCISCO C. G. DE ALMEIDA/TACIANE CRISTINE
GARCIA OAB/RO N. 6356.
PROS/COSTA MARQUES/ANTONIO AUGUSTO NETO/PAMELA C. DOS SANTOS NEVES OAB/RO N. 7531.
PV/COSTA MARQUES/ODAIR DOS SANTOS/MOHAMED DIB NETO/JOSÉ VALMIR NEVES/ SEM ADVOGADO.
PMN/COSTA MARQUES/ SILVANE DA ROCHA SILVA/KREFIA GONÇALVES FERREIRA/EVILYN E.
ZANGRANDI SILVA OAB/RO 9.248.
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E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no átrio
deste Cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste Município
de Costa Marques, Estado de Rondônia, onze de junho de dois mil e dezoito. Eu, Rosália Wilhelm, Chefe de
Cartório, lavrei o presente, em cumprimento à ordem da autoridade judiciária.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza Eleitoral
9ª Zona Eleitoral
Portarias

PORTARIA N. 04/2018.
A Excelentíssima Senhora Juíza da 9ª Zona Eleitoral de Rondônia, Dra Keila Alessandra Roeder Rocha de
Almeida, no exercício de suas atribuições legais; em observância as disposições do Provimento CRE-RO n.
04/2014,
RESOLVE:
Art. 1°. Determinar a servidora TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN, Chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral,
que proceda a autuação do Processo de Apuração de Eleição 2018, juntando os documentos relacionados no art.
2°, § 1°, II, "a" do Provimento CRE-RO nº 04/2014.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia.
Publique-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno, 11 de junho de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL nº 025/2018/11ZE
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –
PDT
AUTOS: PC Nº 10-63.2018.6.22.0011 Classe 25
PROTOCOLO SADP: 1.617/2018
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
PRESIDENTE: CLAUDEMAR LITTING
TESOUREIRO: GEYZA MARA DE NEGREIROS PIACSEK
ADVOGADO: AILTON FELISBINO TEIXEIRA – OAB/RO 4427
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da Décima Primeira Zona Eleitoral de Rondônia, Mario José
Milani e Silva, no uso de suas atribuições conferidas por lei...
FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 31,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, está aberto ao prazo de 05 (cinco) dias para que o Ministério Púbico ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do exercício financeiro 2017 apresentada pelo
Partido Democrático Trabalhista de Cacoal/RO, autos nº 10-63.2018.6.22.0011, podendo os legitimados, relatar
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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, o partido e seus filiados estejam sujeitos. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz Eleitoral que se expedisse
o presente edital com publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste Município de Cacoal, aos
onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito. Eu, FLÁVIA CARDOSO GONÇALVES SILVA, Auxiliar de
Cartório da 11ª Zona Eleitoral, digitei e de ordem (Portaria nº 004/2018) subscrevi.
Sentenças

Representação Eleitoral nº 22-24.2011.6.22.0011
SADP: 12245/2011
Representante: Ministério Público Eleitoral de Rondônia
Representado: Rosilene Maria Balbino
Sentença
Versam os autos de Representação Eleitoral proposta pelo MPE/RO em desfavor de Rosilene Maria Balbino,
encontrando-se em fase de execução de sentença.
A ora executada foi condenada à multa equivalente ao valor de R$ 90.475,78 (noventa mil, quatrocentos e setenta
e cinco reais e setenta e oito centavos), fls. 139, dividida em 60 (sessenta) parcelas iguais e corrigidas de acordo
com as respectivas guias de recolhimento correspondente aos meses em que seriam efetivamente pagas (fls
170).
Destarte, conforme certidão de fls. 386, a executada realizou o pagamento integral das parcelas, motivo pelo qual
a presente execução não necessita de continuidade.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO para determinar o imediato arquivamento do
presente feito e a realização das devidas baixas, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cacoal, 21 de maio de 2018.
MARIO JOSE MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral – 11ªZE
21ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo n.: PC 28-88.2017.6.22.0024

Classe 25

Protocolo nº 6.056/2017
Assunto: Prestação de Contas de Partido - Eleições Municipais 2016 Candidato: Partido Verde – PV
Presidente: José Américo dos Santos
Município: Candeias do Jamari
Trata-se de informação prestada pela Chefia de Cartório (v. fl. 02) de não prestação de contas do Partido Verde PV, referente às Eleições Municipais de 2016, no município de Candeias do Jamari.
Regularmente notificado a prestar as contas, conforme edital de fl. 07, o partido não se manifestou.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas de campanha (fl. 15/17).
É o sucinto relato. DECIDO.
A Resolução TSE n. 23.463/2016 dispõe no artigo 41, in verbis:
Art. 41. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
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a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
Outrossim, o art. 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997 dispõe:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
Compulsando os autos percebe-se que mesmo regularmente notificado o Partido Verde - PV não se ateve ao
dever legal de prestar contas, posto que sequer se manifestou após a regular notificação. Como visto alhures, a
apresentação das contas de campanha decorre de obrigação legal, como parte de uma etapa do processo
eleitoral, de conhecimento do concorrente ao pleito.
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha do Partido Verde - PV, nos termos do art. 68,
inc. IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Por fim, certificado o trânsito em julgado, promova-se as alterações necessárias no Sistema ELO e no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais - SICO.
Arquive-se.
Porto Velho, 25 de maio de 2017.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 89-08.2015.6.22.0021
Protocolo: 12.202/2015
Assunto: Prestação de Contas – de Exercício Financeiro – 2014
Interessado: Partido da República – PR
Advogado: Nelson Canedo Motta, OAB/RO nº 2721
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas partidárias do Diretório Municipal do Partido da República – PR, abrangendo a
movimentação financeira do exercício de 2014, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução TSE nº
21.841/2004, revogada pela Resolução nº 23.432/2014 e alterações posteriores (Resoluções nº 23.464/2015 e
23.546/2017).
Relatório Conclusivo do exame de contas às fls. 44/49.
Instado a se manifestar o Ministério Público ofereceu parecer às fls. 51/52 opinando pela desaprovação das
contas.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o breve relatório. Passo a decidir:
DO MÉRITO
A priori cumpre ressaltar que no que se refere ao mérito desta Prestação de Contas, foi observado as regras
vigentes no exercício financeiro. Assim, teor dos instrumentos, lançamentos, as regras contábeis e as contas
prestadas referentes ao exercício de 2014, aplicar-se-ão aos preceitos da Resolução nº 21.481/2004, já que o
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caput, do art. 67, da Resolução nº 23.432/2014, de 16/12/2014, deixa expresso que não atingirá o mérito das
contas de exercício anterior a 2015.
Quanto ao objeto da prestação de contas, de início se destaca o descumprimento do prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral, fixado no art. 28, caput, da Resolução nº 23.432/2014, para ocorrer até 30
de abril do ano subsequente (regra procedimental). Como se refere as contas do exercício de 2014, estas deveria
ter sido entregues até 30/04/2015, no entanto isso só ocorreu em 24/07/2015, conforme protocolo de fl.02,
configurando a intempestividade que enseja inconsistência nas contas.
Conforme item 20 (v. fl. 46) do relatório conclusivo de contas houve graves inconsistências relacionadas aos
documentos necessários a análise de contas do exercício financeiro de 2014, persistindo ainda a ausência das
peças complementares indicadas nas alíneas “l”, “m”, “n” e “o” do inciso II do artigo 14, da Resolução TSE nº
21.841/04:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e
documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º):
I – demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
(...)
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
(...)
l)
relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço,
bem como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e
da(s) destinada(s) à movimentação dos demais recursos;
m)
conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado do extrato bancário na
data da sua emissão;
n)
extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas;
o)
documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral;
Foram apresentados os seguintes documentos contábeis: Livro diário (termo de abertura) (fl. ¾), demonstração do
resultado do exercício de 2014 (fl. 6), demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (fl. 7), demonstração das
mutações do patrimônio (fl. 8), demonstração das origens e aplicações (fl. 9), demonstração de receitas e
despesas (fl. 10/11), demonstrativo de obrigações a pagar (fl. 12), demonstrativo de recursos do fundo partidário
(fl. 13/15), demonstrativo de doações recebidas (fl. 16), demonstrativo de contribuições recebidas (fl, 17),
demonstrativo de sobras da campanha (fl. 18), demonstrativo de transferências financeiras (fl. 19/20), parecer da
comissão executiva (fl. 21), relação das contas bancárias (fl. 22), demonstrativo de dívidas de campanha (fl. 23),
nota explicativa (fl. 24), certidão de regularidade profissional do CRC (fl. 25), termo de encerramento do livro diário
(fl.26).
Do exame da documentação apresentada, indica-se que as demonstrações contábeis e peças complementares
encontram-se com seus saldos de lançamento zerados ou “em branco”. Conforme o analista de contas, causa
bastante estranheza estes lançamentos, haja vista não constar sequer as despesas básicas de manutenção e
funcionamento do Partido, por exemplo, água, luz, telefone, contador e etc. Corrobora-se a isto, o preceito exposto
no parágrafo único do art. 13, da Resolução TSE nº 21.841/04, o qual informa o dever de lançamento ao menos
em valores estimáveis para as despesas corriqueiras:
Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação
de contas anual até o dia 30 de abril do ano subseqüente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei nº
9.096/95, art. 32, caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de
prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro
recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.

O item 24 do relatório conclusivo do exame de contas, assevera que se revela a ausência da totalidade do rol de
peças complementares indicadas no inciso II, do artigo 14 da Resolução nº 21.841,04, além da fragilidade das
informações, ante não descreverem qualquer valor, o que inviabiliza o trabalho de análise de contas e por
consequência, a própria atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral, nos termos do caput do artigo 34 da Lei nº
9.096/95 e alterações posteriores.
Outrossim, conforme o item 30 do mesmo relatório, a ausência da conta bancária, expõe dificuldades à verificação
da regularidade da prestação de contas, o que torna forçoso concluir como prejudicada a verificação de eventual
movimentação financeira do diretório municipal do PF, isto é, ausência dos elementos mínimos necessários à sua
verificação.
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Ante o exposto, considerando o disposto na análise técnica de contas, bem como no parecer do Ministério Público
Eleitoral, julgo as contas do diretório municipal de Candeias do Jamari do Partido da República – PR, exercício
financeiro de 2014, como DESAPROVADAS, nos termos do inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, do artigo 46 da
Resolução nº 23.456/2017.
Registre-se que os dirigentes do Partido são os responsáveis pela veracidade das informações financeiras e
contábeis constante na presente prestação de contas, não se eximindo desta responsabilidade alegando
ignorância sobre a origem e/ou destinação dos recursos recebidos. Conforme o disposto no art. 37 da Lei nº
9.096/95 c/c o art. 51 da Resolução nº 23.545/2017.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 21 de maio de 2017.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz Eleitoral
Processo n.: PC 87-67.2017.6.22.0024
Protocolo nº 5.981/2017
Assunto: Prestação de Contas de Candidato - Eleições Municipais 2016
Candidato: Elias de Almeida, CPF 042.637.688-92.
Município: Candeias do Jamari
SENTENÇA
Trata-se de informação prestada pela Chefia de Cartório (v. fl. 02) de não prestação de contas pelo candidato
José Luiz Galhardi, referente às Eleições Municipais de 2016, no município de Candeias do Jamari.
Conforme certidão de fl. 10, o candidato foi regularmente notificado.
Conforme certidão de fl. 22, transcorreu in albis o prazo para apresentação das contas.
O Ministério Público manifestou parecer final às fls. 24/25 pugnando pelo julgamento da representação como não
prestadas.
É o sucinto relato. Passo a decidir.
DO MÉRITO
A Resolução TSE n. 23.463/2016 dispõe no artigo 41, in verbis:
Art. 41. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
Outrossim, o art. 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997 dispõe:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
Compulsando os autos percebe-se que o candidato Elias de Almeida não se ateve ao dever legal de prestar
contas, mesmo após regularmente notificado. Como visto alhures, a apresentação das contas de campanha
decorre de obrigação legal, como parte de uma etapa do processo eleitoral.
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Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha do candidato a Vereador pelo Município de
Candeias do Elias de Almeida, nos termos do art. 68, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Por fim, certificado o trânsito em julgado, promova-se as alterações necessárias no Sistema ELO e no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais - SICO.
Arquive-se.
Porto Velho, 30 de maio de 2018.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 19-29.2017.6.22.0021
Protocolo: 6.062/2017
Assunto: Prestação de Contas – Eleições 2016 –
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social – PROS
Advogado: Paulo Rodrigues da Silva, OAB/RO nº 509-A
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Candeias do Jamari/RO do Partido
Republicano da Ordem Social (PROS) referente as eleições de 2016.
Após a juntada do Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fls. 22/24-verso), abriu-se vista ao Ministério Público
Eleitoral (fl. 26/28) que manifestou-se pela DESAPROVAÇÃO das contas.
Vieram-me os autos conclusos para julgamento.
É o breve relatório. Passo a decidir:
DO MÉRITO
De plano se observa o descumprimento do prazo de entrega da entrega de prestação de contas parcial (art. 43,
§4º da Resolução TSE nº 23.463/2015 – 09 a 13/09/2016); assim como estar fora do prazo a prestação de contas
finais (art. 45, caput e §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 – 1º/11/2016), ante a prestação de contas pela
Direção partidária ter sido apresentada somente em 18/10/2017.
Conforme item 12 do parecer conclusivo final não foram apresentadas as peças obrigatórias de art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
A análise de contas entendeu tratar de omissões de receita quando da utilização de recursos estimáveis em
dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas, conforme item 14 do parecer de contas violando o art. 19 da
Resolução n. 26.463/15, que assim dispõe:
Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu
próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Além disso houve pouca movimentação financeira constatada através do extrato bancário apresentado pelo
partido, revelando diversas inconsistências, pois o valor especificado no extrato não revela sequer o pagamento
de despesas de custeio básicas de manutenção da instituição, como tarifas de água, luz, telefone e internet.
Ultrapassadas as questões necessárias, e considerando a ausência de elementos mínimos necessários à aferição
da regularidade da referida prestação de contas, julga DESAPROVADAS de campanha eleitoral de 2016, da
Direção Municipal do Partido Republicano da Ordem Social em Candeias do Jamari/RO, nos termos do art. 68, III,
nos termos da Resolução TSE nº 23.463/2015, por omissões na contabilidade, expostas pela não inclusão de
receitas e despesas estimadas, além de irregularidades formais quanto ao descumprimento de prazos
regulamentares.
Por derradeiro, registra-se que os dirigentes do Partido são os responsáveis pela veracidade das informações
financeiras e contábeis constante na presente prestação de contas, não se eximindo desta responsabilidade
alegando ignorância sobre a origem e/ou destinação dos recursos recebidos, conforme o disposto no art. 37 da Lei
nº 9.096/95 c/c o art. 51 da Resolução nº 23.546/2017.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 30 de maio de 2017.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz Eleitoral
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Processo nº: 15-89.2017.6.22.0024
Protocolo SADP: 6.059/2017
Assunto: Prestação de Contas – Eleições de 2016
Nível de Direção: Municipal - Candeias do Jamari/RO
Interessado: Partido Social Democrático - PSD
Advogado: Wagner Gonçalves Ferreira, OAB/RO 8686
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Candeias do Jamari/RO do Partido
Social Democrático (PSD) referente as eleições de 2016.
Após a juntada do Parecer do Analista de Contas (fls. 16/19), abriu-se vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.
21/23) que se manifestou pela “NÃO PRESTAÇÃO” que contas.
Após vieram-me os autos conclusos para julgamento.
É o breve relatório. Passo a decidir.
DO MÉRITO
As prestações de contas das eleições de 2016 foram regulamentadas pela Resolução TSE nº 23.463/2015, a qual
em seu artigo 48, a seguir transcrito, elenca os documentos necessários para o exame das contas dos Partidos
Políticos, onde será possível aferir a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas as
eleições de 2016.
DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em
contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e
daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a
identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo
prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de
realização, o valor total auferido, o custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a
identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser
apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo
bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras
de campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário, na forma do art. 55 desta resolução;
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
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e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político,
acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 27;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes. Parágrafo único. Para subsidiar o exame das contas
prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a apresentação dos seguintes documentos:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral, inclusive a proveniente de
bens ou serviços estimáveis.
Ressalta-se também que a entidade partidária não procedeu a transmissão eletrônica à Justiça Eleitoral, vis
Sistema de Prestação de Contas (SPCE), como determina o art. 45, §3º da Resolução TSE n. 23.463/2015 (fl.15).
Outrossim, para o exame das contas são os extratos das contas bancárias, abertas pelo Partido para
movimentação financeira, consoante obrigação disposta no art. 7º, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Salienta-se
também que a ausência de movimentação de recursos (fl 10) deve ser comprovada com a apresentação dos
respectivos extratos bancários, segundo determina os §1º e 2º do art. 52 da citada resolução.
Portanto, configura-se os extratos bancários, elemento essencial e indispensável à correta análise da regularidade
das contas partidárias, conforme se verifica de julgado do TRE/DF:
Prestação de contas - Partidos políticos -CONTA BANCÁRIA ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO ABERTURA DE CONTA CORRENTE. VÍCIO INSANÁVEL. ART. 27, III,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 21.841/2004. SANÇÃO. ART. 37, DA LEI Nº 9.096/1995, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 13.165/2015. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. (...) 2. A não abertura da pertinente conta
corrente pelo partido político não configura mera irregularidade de natureza formal, mas, ao contrário, trata-se de
vício insanável, pois atinge profundamente a transparência da prestação de contas e, em última análise, a própria
Justiça Eleitoral, que se vê privada, no exercício de sua atividade jurisdicional, de examinar, com a segurança que
se requer, a plena regularidade das contas que lhe foram apresentadas. 3. Assim, na forma do estabelecido no
art. 27, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004, devem ser desaprovadas as contas ora em análise. (...) 5. Contas
julgadas desaprovadas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 11192, Acórdão nº 6790 de 19/02/2016, Relator(a) I'TALO
FIORAVANTI SABO MENDES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 032, Data
23/02/2016, Página 03/04).
A ausência extrato bancário, como bem asseverou o analista de contas, “expõe dificuldades à verificação da
regularidade das contas em análise, que torna forçoso concluir como prejudicada a verificação de eventual
movimentação financeira do partido durante as Eleições de 2016, isto é, ausência dos elementos mínimos
necessários à sua constatação”.
Outrossim, ainda segundo a análise de contas (fl. 19-verso,item 17), “registra-se a estranheza a respeito da
ausência de lançamentos, ainda que estimáveis, para se custear despesas básicas de manutenção e
funcionamento do Partido, por exemplo, água, luz, telefone, contador e etc. Indicam que a entidade não teve
qualquer tipo despesa durante o ano de 2015, o que se demonstra ilógico na presente época, onde celulares,
internet, a conexão entre as pessoas e viagens são tão frequentes. Ensejam as perguntas, o Partido não
participou de nenhum evento político? Nenhum Candidato do partido ou apoiado pelo mesmo visitou o município
neste período? E etc. São situações que inevitavelmente gerariam despesas e eventualmente receitas, com a
incidência de movimentações contábeis”.
Ante o exposto, com fundamento no parecer do analista de contas, bem como no parecer do Ministério Público,
julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal de Candeias do Jamari/RO do Partido Social
Democrático, nos termos do art. 68, IV, “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.463/2015, por ausência de documentos
elencados no art. 48, da mesma resolução, que caracteriza inexistência de elementos mínimos necessários à
aferição de sua regularidade.
Por derradeiro, registra-se que os dirigentes do Partido são os responsáveis pela veracidade das informações
financeiras e contábeis constante na presente prestação de contas, não se eximindo desta responsabilidade
alegando ignorância sobre a origem e/ou destinação dos recursos recebidos, conforme o disposto no art. 37 da Lei
nº 9.096/95 c/c o art. 51 da Resolução nº 23.546/2017.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz Eleitoral
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PROCESSO Nº: 61-69.2017.6.22.0024
PROTOCOLO Nº 5.955/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA JÚNIOR - 14 - PREFEITO - CANDEIAS DO JAMARI
ADVOGADA: JOÉDINA DOURADO E SILVA, OAB/RO 5139
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas apresentadas por Antônio Serafim da Silva referente às eleições de 2016. Após a
juntada do Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fls. 49-50), abriu-se vista ao Ministério Público Eleitoral (fl.
55/57) que se manifestou pela DESAPROVAÇÃO das contas.
Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
É o breve relatório. Passo a decidir.
DO MÉRITO.
As contas foram prestadas através Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) e instruídas com as
informações e dos documentos exigidos no art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015, em especial os seguintes:
Extrato da Prestação de Contas devidamente assinado pelo candidato e pelo profissional de contabilidade (fl. 29);
Extratos das contas bancárias específica destinada à movimentação de outros recursos (fls. 45);
Instrumento de constituição de advogado (fl.27);
Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição
da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de
origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha
caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, o que pode
caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte dos recursos,
contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e, ainda, as normas que exigem
que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja decorrente
de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da
Resolução TSE nº 23.463/2015)
Foram declaradas transferências (fl. 49 -item 6.11 da análise de contas) diretas efetuadas a outros prestadores de
contas, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas,
infringindo o disposto no art. 48, I, c, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em
exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015, conforme item 7.2 da análise de contas
(fl. 50)
Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral (art. 48, II, a, da
Resolução TSE nº 23.463/2015).
Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas na campanha, no montante de R$ 32.536,23, não tendo sido possível aferir a existência da autorização
do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição, acordo
expressamente formalizado, no qual conste a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do
credor, de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação
do débito assumido, conforme dispõe o art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, julgo as contas
do candidato a Prefeito do município de Candeias do Jamari, nas eleições de 2016, Antônio Serafim
DESAPROVADAS, uma vez que foram constatadas falhas que comprometem sua regularidade, com fulcro no art.
68, III, da Resolução n. 23.463/2015 – TSE.
Por derradeiro, registra-se que os candidatos são os responsáveis pela veracidade das informações financeiras e
contábeis constante na presente prestação de contas, não se eximindo desta responsabilidade alegando
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ignorância sobre a origem e/ou destinação dos recursos recebidos, conforme o disposto no art. 37 da Lei nº
9.096/95 c/c o art. 51 da Resolução nº 23.546/2017.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
JOSÉ TORRES FERREIRA
Juiz Eleitoral
Despachos

Execução Fiscal nº 2-95.2014.6.33.0021
Protocolo: 1.118/2014
Exequente: Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: A. DA SILVA MENEZES ME – CNPJ : 05667984/0001-82
Advogado: Blucy Rech – OAB/RO 4.682.
DESPACHO
Vistos e etc.
Defiro o requerimento da Exequente/União de fl. 203.
Oficie-se a Caixa Econômica Federal (ag. 2848 – Nações Unidas), para que seja realizada, no prazo de 15
(quinze) dias, a operação de transformação em pagamento definitivo do depósito judicial, indicado à fl. 201, nos
termos da Lei nº 9.703/98.
Encaminhe-se junto com o ofício cópia dos documentos de fls. 196/204, a fim de servir de suporte e subsídio aos
procedimentos a serem adotados pela Caixa Econômica Federal.
Prazo para cumprimento e resposta: 15 (quinze) dias.
Após o cumprimento, façam vistas dos autos à Exequente para requerer o que entender de direito.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 11 de junho de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz Eleitoral
Representação n. 57-32.2017.6.22.0024
Protocolo: 5.833/2017
Assunto: Abuso de Poder Econômico
Representante: Ministério Público Eleitora
Representado: Jorge Kaufmann – Candidato a Vereador – Eleições de 2016.
Advogada: Wygna de Souza, OAB/RO 7.184.
Origem: 21ª Zona Eleitoral – Candeias do Jamari
DESPACHO
Rh.
Tendo em vista a designação desse magistrado para atuar no Juízo da 21ª ZE/RO e considerando o requerimento
de oitiva de testemunhas por parte do Representado Jorge Kaufmann na peça de defesa (v. fls. 77/92) e em
obediência ao rito previsto no art. 22 e seguintes da Lei Complementar n. 64/1990, DESIGNO a data da audiência
de instrução para 07 de julho de 2018, às 11h30min, na sala de audiências do Juizado de Violência Doméstica e
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Familiar Contra a Mulher, localizado no Fórum Sandra Nascimento, situado na Av. Rogério Weber, 1872 - Centro Porto Velho - Rondônia - CEP 76801-906.
Intime-se a testemunha Luiz Carlos Martins de Matos, CPF nº 622.227.752-72, podendo ser encontrado na Rua
Violeta, nº 110, bairro União Candeias do Jamari/RO, telefone 99349-2460, bem como a testemunha Fábio da
Silva Costa, CPF nº 968.268.192.87, podendo ser encontrado na rua Dom João Bosco, nº 591, bairro Satélite,
Candeias do Jamari/RO, telefone 99223-9273/98452-3742.
Intimem-se as partes.
Serve a presente decisão como mandado de notificação/intimação das testemunhas e partes indicadas.
Expeça-se o necessário
Porto Velho, 11 de junho de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz Eleitoral
30ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 02/2018
BALANÇO PATRIMONIAL – PMDB – Ji-Paraná/RO
Assunto: Prestação de contas anual de Partido Político
Processo n. 4-96.2018.6.22.0030
Protocolo n. 2.302/2018
Partido interessado: PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
O Exmo. Senhor Edson Yukishigue Sassamoto, MM. Juiz desta 30ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente, torna público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto nos §1º e 2º,
art.31 da Resolução/TSE nº 23.546/2017, que se encontram, em Cartório, para consulta de qualquer interessado,
o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, do Diretório Municipal do PMDB de Ji-Paraná
– referente ao exercício financeiro do ano de 2017 e que foi protocolada sob n. 4-96.2018.6.22.0030, os autos da
prestação de contas da referida agremiação partidária.
Dado e passado nesta cidade de Ji-Paraná/RO, doze dias do mês de junho do ano de 2018. Eu, Osmaldo
Rezende Duarte Júnior - Chefe de Cartório da 30ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem do
MM Juiz Eleitoral. Osmaldo Rezende Duarte Júnior Chefe de Cartório
34ª Zona Eleitoral
Portarias

PORTARIA N.º 001/2018, DE 12 DE JUNHO DE 2018.
O Excelentíssimo Senhor Hedy Carlos Soares, Juiz Eleitoral em substituição na 34ª Zona Eleitoral, no exercício
das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor da Resolução TSE n.º 23.546/2017;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de servidores para efetuar a análise técnica das prestações de
contas anuais referentes ao exercício de 2017, apresentadas pelas comissões municipais dos partidos políticos
nesta 34ª Zona Eleitoral;
RESOLVE:
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Art. 1º - NOMEAR os servidores ALDALEIA SOARES MAIA e ÁLISSON HAHN, lotados na 34ª Zona Eleitoral, para
proceder à análise técnica de todos os processos de prestação de contas anuais, referentes ao exercício de 2017,
dos municípios de Buritis e Campo Novo de Rondônia.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DJE/TRE para ciência dos interessados.
Buritis/RO, 12 de junho de 2018.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral em substituição

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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