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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria – 1172/2018
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de
suas atribuições descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o constante
do Processo SEI n. 0001560-84.2015.6.22.8002, eventos 0354780 e 0356957, RESOLVE:
LOTAR, provisoriamente, até 3 de julho de 2019, a servidora requisitada FABIANA VASCONCELOS DE SOUZA,
Agente Administrativo, na Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, onde passará a desenvolver suas
atividades funcionais.
DESIGNAR a referida servidora para exercer a Função Comissionada de Assistente I, nível FC-1, da
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do §4º do art. 15 da Lei n. 8.112/90.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Desembargador Kiyochi Mori
Presidente em exercício
Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI, Presidente em Exercício, em 07/11/2018, às
16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0357167 e o código CRC
013A3CBE.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 14/11/2018
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 14/11/2018 às 16h
(dezesseis horas), no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Avenida Presidente
Dutra, 1889, Bairro Baixa União, nesta Capital, dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou
constantes de pautas já publicadas:
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600063-28.2018.6.22.0000
Origem: PORTO VELHO - RO
Relator: Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Requerente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -PTN
Advogado: MARCIO MELO NOGUEIRA – OAB/RO n. 2827
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO – OAB/RO n. 635
Advogado: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL – OAB/RO n. 5649
2. RECURSO ELEITORAL n. 17-24.2015.6.22.0002 - Classe 30
Origem: PORTO VELHO-RO (23ª ZONA ELEITORAL - PORTO VELHO)
Relator: JUIZ PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Resumo: RECURSO ELEITORAL - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA JURÍDICA
Recorrente: A DOS SANTOS FERREIRA SILVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME
Advogado: GIAN DOUGLAS VIANA DE SOUZA - OAB: 5939/RO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Porto Velho, 7 de novembro de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade

Extrato de Ratificação da Inexigibilidade
REPUBLlCAÇÃO POR ERRO MATERIAL
Espécie: Extrato de Ratificação de Inexigibilidade Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93. CartaContrato n. 26/2018, assinada em 07/11/2018. Contratada: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
DEMOCRATICO LTDA - IDDE, CNPJ 08.957.721.0001.04. Objeto: contratação do IDDE –Instituto para o
Desenvolvimento Democrático Ltda., que atua em parceria com a Faculdade Arnaldo, para ministrar, na
modalidade a distância, Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Eleitoral, para magistrados e servidores
da Justiça Eleitoral de Rondônia. Fundamento: Contratação direta por Inexigibilidade, com fulcro no art. 25, inciso
II, c/c art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93. Vigência: 420 dias, a contar da data de sua assinatura no Sistema
Eletrônico de Informação –SEI, não podendo ser prorrogada. Valor total acordado com a empresa: R$ 50.054,40,
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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dos quais o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, efetuará o pagamento àcontratada apenas do valor de R$
15.016,32, correspondente a 30%, e o pagamento remanescente no importe de R$ 35.038,08, correspondente a
70% do valor total acordado, será realizado diretamente àempresa pelos próprios servidores interessados.
Programa de Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza da Despesa 33.90.39.48. Nota de Empenho
2018NE001077, de 05/11/2018. Justificativa: Necessidade de aperfeiçoamento e a atualização de servidores do
TRE-RO na área do Direito Eleitoral. Declaração de Inexigibilidade em 18/10/18, Parecer Jurídico 0349235/AJDG,
por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, CPF n. 716.688.707-97, Assessora Jurídica. Autorizada a
Despesa e Ratificada a Inexigibilidade de Licitação em 31/10/2018, Despacho 6296/PRES/DG/GABDG, por LIA
MARIA ARAÚJO LOPES, CPF 475.106.849-00, Diretora-Geral do TRE-RO. Processo 000197097.2018.6.22.8080.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 08/11/2018, às 10:10,
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 0358219 e o código CRC
AD65451E.
Extrato de Nota de Empenho

Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001073, de 05/11/2018. Contratada: DSB COMERCIO E
SERVICOS EIRELI. CNPJ 17.878.902/0001-28. Programa Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza Despesa:
33.90.30.26. Objetos: I) Item 20 do Edital. Disjuntor monofásico de 15/16 amperes, tipo DIN, uso geral, fase
monofásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de ligado/desligado, presilha de fixação
rápida. (Cód. 150537). Marca: Schak. Unid. Quant. 40. Valor Unit. R$ 4,99. Subtotal R$ 199,60; 2) Item 23 do
Edital. Disjuntor monofásico de 30/32 amperes, tipo DIN, uso geral, fase monofásico, terminais para cabo e
barramentos, indicação do status de ligado/desligado, presilha de fixação rápida. (Cód. 150537). Marca: Schak.
Unid. Quant. 20. Valor Unit. R$ 5,19. Subtotal R$ 103,80; 3) Item 30 do Edital. Disjuntor trifásico de 150 amperes,
tipo DIN, uso geral, fase trifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de ligado/desligado,
presilha de fixação rápida. (Cód. 64106). Marca: Schak. Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 116,00. Subtotal R$
1.160,00; 4) Item 4 do Edital. Item 79 do Edital. Terminal elétrico de 4 mm tipo olhal 4m, com isolação de pvc
rígido, retardante de chamas, material de cobre com acabamento de estanho, resistente a corrosão. (Cód.
126900). Marca: Intelli. Unid. Quant. 400. Valor Unit. R$ 0,51. Subtotal R$ 204,00. Valor total da Nota de
Empenho: R$ 1.667,40. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal:
ARP 74/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº. 024/2018/TRE-RO. Processo: SEI 0002425-11.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA, Técnico Judiciário, em
08/11/2018, às 10:17, 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 0358255 e o
código CRC 31CCE4BF.
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001072, de 05/11/2018. Contratada: COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO. CNPJ 22.906.038/0001-60. Programa Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza
Despesa: 33.90.30.22. Objetos: I) Item 11 do Edital. Garrafa térmica de mesa, com saída a base de pressão,
confeccionada em aço inox escovado (externamente), com ampola de vidro, alça superior maleável para
transporte vertical, acessório na cor preta, com capacidade entre 1,8 litros e 2,2 litros, dimensões aprox. (Comp. x
Larg. x Alt.) 148 x 128 x 365mm, com sistema que evita a ocorrência de pingos após servir, sistema de jato de
apenas uma pressão para acionamento. (CATMAT 219081). Conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2018.
Quant: 50; Vlr. Unit: R$ 92,70; Vlr. Subtotal: R$ 4.635,00; Valor total da Nota de Empenho: R$ 4.635,00. Assinada
por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 43/2018, vinculada ao Pregão
Eletrônico nº 013/2018/TRE-RO. Processo: SEI 0001637-94.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 08/11/2018, às 11:35,
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 0358325 e o código CRC
65690E3F.
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Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001079, de 05/11/2018. Contratada: PRODULIM EIRELI –ME.
CNPJ nº 02.360.076/0001-53. Programa Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza Despesa: 33.90.30.22.
Objetos: I) Item 08 do Edital. Objeto: Desinfetante pinho/lavanda (50% de cada), com ação germicida e
bactericida, biodegradável, diluível, com componente ativo cloreto de alquil dimetil benzil amônio (concentração
mínima de 0,45%) e em embalagem com 1000 ml, com tampa dosadora de fluxo. Validade mínima remanescente
de 18 meses. Marca: GBEL. (Cód. 420084). Quant: 1.000; Vlr. Unit: R$ 2,70; Vlr. Subtotal: R$ 2.700,00; II) Item
21 do Edital. Objeto: Par de luva para proteção e segurança (limpeza), confeccionada em látex natural, forrada
com flocos de algodão, com propriedade antiderrapante, cor verde, tamanhos médio e grande (50% de cada), em
conformidade com a norma técnica NBR 13.393 da ABNT e validade mínima de 24 meses. Marca: VOLK (cód.
225726). Quant: 300; Vlr. Unit: R$ 3,61; Vlr. Subtotal: R$ 1.083,00; III) Item 23 do Edital. Objeto: Unidade de pá
plástica para lixo, aprox. 30 cm largura, com ponta emborrachada e cabo plastificado rosqueável de no mínimo 80
cm de altura. Marca CARVALHO (Cód. 357645) Quant: 32; Vlr. Unit: R$ 3,60; Vlr. Subtotal: R$ 115,20; IV) Item 34
do Edital. Objeto: Pacote de sabão em pó em caixa com 1.000 g e validade mínima de 18 meses, biodegradável.
Composição: tensoativo, coadjuvante, corantes, carga, e perfume. Material com inscrição no Ministério da Saúde/
ANVISA. Marca: CLASS (Cód. 226795). Quant: 290; Vlr. Unit: R$ 4,00; Vlr. Subtotal R$ 1.160,00; Valor total da
Nota de Empenho: R$ 5.058,20. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo
Legal: ARP 13/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 30/2017/TRE-RO. Processo: SEI 000097448.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 08/11/2018, às 11:28,
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 0358308 e o código CRC
540F390B.
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001078, de 05/11/2018. Contratada: SANIGRAN LTDA. CNPJ nº
15.153.524/0001-90. Programa Trabalho: 02122057020GP0011. Natureza Despesa: 33.90.30.22. Objeto: Item 15
do edital - unidade de inseticida aerosol multi-aplicação, eficaz contra insetos voadores e rasteiros (baratas,
moscas, mosquitos, etc.), formula a base d'água, sem cfc, com ação contínua por 12 horas, em embalagem
metálica contendo mínimo 300 ml, validade mínima remanescente de 18 meses. Marca: Insect Free. (cód.
229514). Quant: 250; Vlr. Unit: R$ 5,83; Valor total da Nota de Empenho: R$ 1.457,50. Assinada por LIA MARIA
ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 19/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº
30/2017/TRE-RO. Processo: SEI 0000996-09.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 08/11/2018, 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 0358304 e o código CRC
4C90D0B9.
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº 2018NE001075, de 05/11/2018. Contratada: ELETRO MENDONÇA
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME. CNPJ 03.806.018/0001-73. Programa Trabalho:
02122057020GP0011. Natureza Despesa: 33.90.30.26. Objetos: I) Item 25 do edital. Disjuntor bifásico de 10
amperes, tipo din, uso geral, fase bifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de
ligado/desligado, presilha de fixação rápida. (Cód. 150537). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 10; Vlr. Unit: R$ 17,40:
Vlr. Subtotal: R$ 174,00; II) Item 26 do Edital. Disjuntor bifásico de 20 Amperes, tipo DIN, uso geral, fase bifásico,
terminais para cabo e barramentos, indicação do status de ligado/desligado, presilha de fixação rápida. (Cód.
150537). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 30; Vlr. Unit: R$ 16,98: Vlr. Subtotal: R$ 509,40; III) Item 27 do edital.
Disjuntor bifásico de 25 amperes, tipo din, uso geral, fase bifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação
do status de ligado/desligado, presilha de fixação rápida. (Cód. 150537). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 20; Vlr.
Unit: R$ 16,65; Vlr. Subtotal: R$ 333,00; IV) Item 28 do edital. Disjuntor bifásico de 40 amperes, tipo din, uso geral,
fase bifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de ligado/desligado, presilha de fixação
rápida. (Cód. 150537). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 20; Vlr. Unit: R$ 19,00: Vlr. Subtotal: R$ 380,00; V) Item 29
do edital. Disjuntor trifásico de 125 amperes, tipo din, uso geral, fase trifásico, terminais para cabo e barramentos,
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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indicação do status de ligado /desligado, presilha de fixação rápida. (Cód. 64106). Marca: Eletromar. Unid. Quant:
10; Vlr. Unit: R$ 88,50 Vlr. Subtotal: R$ 885,00; VI) Item 31 do edital. Disjuntor trifásico de 25 amperes, tipo din,
uso geral, fase trifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de ligado /desligado, presilha de
fixação rápida. (Cód. 150537). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 35; Vlr. Unit: 23,20; Vlr. Subtotal: R$ 812,00; VII)
Item 32 do edital. Disjuntor trifásico de 30 amperes, tipo din, uso geral, fase trifásico, terminais para cabo e
barramentos, indicação do status de ligado /desligado, presilha de fixação rápida. (Cód. 150537). Marca:
Eletromar. Unid. Quant: 35; Vlr. Unit: R$ 23,20; Vlr. Subtotal: R$ 812,00; VIII) Item 34 do edital. Disjuntor trifásico
de 80 amperes, tipo din, uso geral, fa se trifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de
ligado /desligado, presilha de fixação rápida. (Cód. 150537). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 15; Vlr. Unit: R$
55,10; Vlr. Subtotal: R$ 826,50; IX) Item 35 do edital. Disjuntor trifásico de 90/100 amperes, tipo din, uso geral,
fase trifásico, terminais para cabo e barramentos, indicação do status de ligado/desligado, presilha de fixação
rápida. (Cód. 64106). Marca: Eletromar. Unid. Quant: 10; Vlr. Unit: R$ 70,90; Vlr. Subtotal: R$ 709,00; X) Item 74
do edital. Sensor de presença de parede com fotocélula sensor de presença bivolt de parede com fotocélula para
qualquer tipo de lâmpada potência máxima *1000* w, uso interno, instalação de embutir ou de sobrepor, potência
máxima de funcionamento de 800 a 1200 watts, ângulo de alcance de 110° a 180° com raio de 7 a 15 metros.
Equipado com função fotocélula, capaz de detectar a luminosidade natural e desativar o acionamento de
lâmpadas. (Cód. 114774). Marca: Qualitronix. Unid. Quant: 50; Vlr. Unit: R$ 28,25; Vlr. Subtotal: R$ 1.412,50; XI)
Item 75 do edital. Sensor de presença de parede sem fotocélula, sensor de presença bivolt de parede sem
fotocélula para qualquer tipo de lâmpada potência máxima de 1000 w, uso interno, instalação de embutir ou de
sobrepor, interruptor automático com sensor infravermelho, ângulo de alcance de 110° a 180°, com raio de 8 a 12
metros. (cód. 114774). Marca: Qualitronix. Unid. Quant: 50; Vlr. Unit: R$ 29,90; Vlr. Subtotal: R$ 1.495,00; XII)
Item 87 do Edital. Quadro de distribuição elétrica PVC, uso: interno, com tampa, espaço para 12 disjuntores com
barramento para o terra e para o neutro. (Cód. 41599). Marca: Gomes. Unid. Quant: 20; Vlr. Unit: R$ 33,50; Vlr.
Subtotal: R$ 670,00; XIII) Item 89 do Edital. Quadro de distribuição elétrica PVC, uso: interno, com tampa, espaço
para 16 disjuntores, barramento para o terra e para o neutro. (Cód.41599). Marca: Gomes. Unid. Quant: 20; Vlr.
Unit: R$ 45,00; Vlr. Subtotal: R$ 900,00. XIV) Item 91 do Edital. Tomada modular hexagonal 2P+T 20 amperes,
tensão 250v, cor branca, acabamento monocromático, acabamento/tratamento anti U.V.A. e U.V.B, fixação de
condutores com exclusivo borne gaiola, parafusos imperdíveis, retirada manual dos mecanismos. Com encaixes
100% compatíveis com a linha Marca FAME, linha ELEGANCE. (Cód. 35424). Marca: Pluzie. Unid. Quant: 50; Vlr.
Unit: R$ 3,70; Vlr. Subtotal: R$ 185,00; XV) Item 92 do Edital. Tomada redonda 2P+T 10A c/ haste corrente 10
amperes, tensão mínima 250v, com haste longa redonda, corpo e tampa fabricados em poliamida e terminais em
latão, compatível para conduítes, fabricado com sistema de qualidade certificado NBR 14136, cor preta. (Cód.
35424). Marca: Pluzie. Unid. Quant: 100; Vlr. Unit: R$ 3,70; Vlr. Subtotal: R$ 370,00. Valor Total da Nota de
Empenho: R$ 10.473,40. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal:
ARP 68/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2018/TRE-RO. Processo: SEI 0002406-05.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 08/11/2018, às 11:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0358303 e o código CRC
B60B050E.
Extrato de Nota de Empenho
Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2018NE001071, de 05/11/2018. Contratada: SAFE –SUPPLY &IT
SUPRIMENTOS LTDA - EPP. CNPJ nº. 14.183.614/0001-60. Programa Trabalho: 02122057020GP0011.
Natureza Despesa: 33.90.30.17. Objeto: Item 14 do Edital. Pen Drive 8GB; Pen Drive (memória portátil) com
capacidade mínima de armazenamento de 08 Giga Bytes; Dispositivo deve ser "Plug and play” e prescindir da
necessidade do uso de cabos, fonte de alimentação ou bateria para funcionamento; suportar detecção
automática: velocidade de leitura mínima 10 MB/S e de gravação 5 MB/S; compatibilidade com sistemas
operacionais: microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux 2.6.X ou superior e mac; possuir orifício no
corpo do pen drive para prender em cordão ou chaveiro; garantia mínima de 12 meses. Marca: Multilaser. (Catmat
355671). Quant.: 100; Vlr. Unit. R$ 20,99; Valor total da Nota de Empenho: R$ 2.099,00. Assinada por LIA MARIA
ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 51/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº.
021/2018/TRE-RO. Processo: SEI 0001771-24.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por Edmundo Nogueira, Estagiário, em 08/11/2018, às 15:52, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por HYDEN COSTA HAYDEN, Chefe de
Seção em Substituição, em 08/11/2018, às 15:53, 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 0358620 e o código CRC 1867F0AC.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
4ª Zona Eleitoral
Editais

Prazo para impugnação das contas
Assunto: Prestação de contas de Partido Político – Eleições Gerais 2018
Processo n. 97-40.2018.622.0004
Protocolo n. 7005/2018
Partido interessado: Partido Verde - PV
Município: Vilhena/RO
Advogado: Newton Schramm de Souza – OAB/RO 2947; Antônio Eduardo Schramm de Souza – OAB/RO 4001;
Amanda Iara Tachini de Almeida – OAB/RO 3146; Vera Lúcia Paixão – OAB/RO 206.
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 de todos os interessados, que foi protocolada, nesta 04ªZE/RO,
prestação de contas do Partido Verde – PV, do município de Vilhena, referente às eleições gerais 2018, autuada
sob n. 97-40.2018.622.0004, bem como cientifica todos os interessados e legitimados de que se encontra aberto o
prazo de três dias para a apresentação de impugnação às contas prestadas pela referida agremiação partidária.
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Intimações

Prazo para sanear irregularidades
Assunto: Prestação de contas de Partido Político – Eleições Gerais 2018
Processo n. 97-40.2018.622.0004
Protocolo n. 7005/2018
Partido interessado: Partido Verde - PV
Município: Vilhena/RO
Advogado: Newton Schramm de Souza – OAB/RO 2947; Antônio Eduardo Schramm de Souza – OAB/RO 4001;
Amanda Iara Tachini de Almeida – OAB/RO 3146; Vera Lúcia Paixão – OAB/RO 206.
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, intima o partido interessado, acima nominado, através de seus advogados, para que, no prazo de
três dias, junte aos autos n. 97-40.2018.622.0004, as prestações de contas parciais, encaminhadas,
eletronicamente, para esta Justiça Eleitoral, para verificação e análise dos dados com a prestação de contas final.
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Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Sentenças

Processo n. 87-93.2018.622.0004
Protocolo n. 6891/2018
Interessado: Edna Deodata Rocha
Assunto: Mesário faltoso – 2º turno – Eleições Gerais 2018
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, o inteiro teor da sentença proferida nos autos 8793.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
Tratam os autos de informação acerca de mesário faltoso no dia do pleito geral – 2º turno, ocorrido em
28/10/2018, neste município de Vilhena.
Conforme informado, pela Chefia de Cartório, à fl. 02, a eleitora EDNA DEODATA ROCHA não exerceu a função
de membro da mesa receptora de votos, no 2º turno das Eleições Gerais 2018, para a qual foi devidamente
convocada.
A referida eleitora apresentou suas justificativas de falta ao trabalho e à convocação emanada deste Juízo
Eleitoral, às fls.06/07.
Encaminhados os autos para o Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se, à fl. 08-v, pugnando pelo
arquivamento do feito.
É, em síntese, o relato. Decido.
A convocação para o trabalho eleitoral, em especial para a composição das mesas receptoras de votos, é de
atendimento obrigatório pelo eleitor, somente podendo ser dispensado nos casos expressamente previstos em lei.
Assim, o não comparecimento ao trabalho ou o seu abandono, no dia do pleito, demanda, por parte do convocado,
a apresentação de justificativa à Justiça Eleitoral, comprovando-se as alegações aduzidas, sob as penas do artigo
124 do Código Eleitoral.
Compulsando os autos, verifico que a eleitora interessada, muito embora não tenha composto a mesa receptora
de votos, na respectiva seção eleitoral para a qual foi designada, apresentou justificativa plausível, acompanhada
de documento comprobatório de suas alegações.
Neste pórtico, não vislumbro necessidade de aplicação de sanção à referida eleitora, eis que a documentação por
ela apresentada é suficiente para afastar o descumprimento injustificado à convocação deste Juízo para os
trabalhos eleitorais, no pleito ocorrido em 28/10/2018, neste município de Vilhena.
Posto isto, diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral, acolho a justificativa apresentada pelo membro
da mesa receptora de votos EDNA DEODATA ROCHA e deixo de aplicar-lhe qualquer sanção devida em razão da
ausência ao trabalho eleitoral, eis que não se verificou irregularidade em sua falta.
Publique-se no DJE-TRE/RO. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ciência à eleitora interessada.
Anote-se, no sistema ELO, o ASE 175, relativo à justificativa de ausência.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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.
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Mesário faltoso 2º turno Eleições Gerais 2018
Processo n. 88-78.2018.622.0004
Protocolo n. 6893/2018
Interessado: Tatiane da Silva Santana
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, o inteiro teor da sentença proferida nos autos 8878.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
Tratam os autos de informação acerca de mesário faltoso no dia do pleito geral – 2º turno, ocorrido em
28/10/2018, neste município de Vilhena.
Conforme informado, pela Chefia de Cartório, à fl. 02, a eleitora TATIANE DA SILVA SANTANA não exerceu a
função de membro da mesa receptora de votos, no 2º turno das Eleições Gerais 2018, para a qual foi devidamente
convocada.
A referida eleitora apresentou suas justificativas de falta ao trabalho e à convocação emanada deste Juízo
Eleitoral, às fls.05/06.
Encaminhados os autos para o Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se, à fl. 07-v, pugnando pelo
arquivamento do feito.
É, em síntese, o relato. Decido.
A convocação para o trabalho eleitoral, em especial para a composição das mesas receptoras de votos, é de
atendimento obrigatório pelo eleitor, somente podendo ser dispensado nos casos expressamente previstos em lei.
Assim, o não comparecimento ao trabalho ou o seu abandono, no dia do pleito, demanda, por parte do convocado,
a apresentação de justificativa à Justiça Eleitoral, comprovando-se as alegações aduzidas, sob as penas do artigo
124 do Código Eleitoral.
Compulsando os autos, verifico que a eleitora interessada, muito embora não tenha composto a mesa receptora
de votos, na respectiva seção eleitoral para a qual foi designada, apresentou justificativa plausível, acompanhada
de documento comprobatório de suas alegações.
Neste pórtico, não vislumbro necessidade de aplicação de sanção à referida eleitora, eis que a documentação por
ela apresentada é suficiente para afastar o descumprimento injustificado à convocação deste Juízo para os
trabalhos eleitorais, no pleito ocorrido em 28/10/2018, neste município de Vilhena.
Posto isto, diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral, acolho a justificativa apresentada pelo membro
da mesa receptora de votos TATIANE DA SILVA SANTANA e deixo de aplicar-lhe qualquer sanção devida em
razão da ausência ao trabalho eleitoral, eis que não se verificou irregularidade em sua falta.
Publique-se no DJE-TRE/RO. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ciência à eleitora interessada.
Anote-se, no sistema ELO, o ASE 175, relativo à justificativa de ausência.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Mesário faltoso 2º turno Eleições Gerais 2018
Processo n. 89-63.2018.622.0004
Protocolo n. 6894/2018
Interessado: Ana Paula da Silva Ramos Bernardes
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O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, o inteiro teor da sentença proferida nos autos 8963.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
Tratam os autos de informação acerca de mesário faltoso no dia do pleito geral – 2º turno, ocorrido em
28/10/2018, neste município de Vilhena.
Conforme informado, pela Chefia de Cartório, à fl. 02, a eleitora ANA PAULA DA SILVA RAMOS BERNARDES
não exerceu a função de membro da mesa receptora de votos, no 2º turno das Eleições Gerais 2018, para a qual
foi devidamente convocada.
A referida eleitora apresentou suas justificativas de falta ao trabalho e à convocação emanada deste Juízo
Eleitoral, às fls.06/07.
Encaminhados os autos para o Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se, à fl. 08-v, pugnando pelo
arquivamento do feito.
É, em síntese, o relato. Decido.
A convocação para o trabalho eleitoral, em especial para a composição das mesas receptoras de votos, é de
atendimento obrigatório pelo eleitor, somente podendo ser dispensado nos casos expressamente previstos em lei.
Assim, o não comparecimento ao trabalho ou o seu abandono, no dia do pleito, demanda, por parte do convocado,
a apresentação de justificativa à Justiça Eleitoral, comprovando-se as alegações aduzidas, sob as penas do artigo
124 do Código Eleitoral.
Compulsando os autos, verifico que a eleitora interessada, muito embora não tenha composto a mesa receptora
de votos, na respectiva seção eleitoral para a qual foi designada, apresentou justificativa plausível, acompanhada
de documento comprobatório de suas alegações.
Neste pórtico, não vislumbro necessidade de aplicação de sanção à referida eleitora, eis que a documentação por
ela apresentada é suficiente para afastar o descumprimento injustificado à convocação deste Juízo para os
trabalhos eleitorais, no pleito ocorrido em 28/10/2018, neste município de Vilhena.
Posto isto, diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral, acolho a justificativa apresentada pelo membro
da mesa receptora de votos ANA PAULA DA SILVA RAMOS BERNARDES e deixo de aplicar-lhe qualquer sanção
devida em razão da ausência ao trabalho eleitoral, eis que não se verificou irregularidade em sua falta.
Publique-se no DJE-TRE/RO. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ciência à eleitora interessada.
Anote-se, no sistema ELO, o ASE 175, relativo à justificativa de ausência.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Processo n. 86-11.2018.622.0004
Protocolo n. 6769/2018
Interessado: Manoel Vicente da Silva
Advogado: Roberto Carlos Mailho – OAB/RO 3047
Infração penal: art. 39, §5º, II, da Lei 9504/97
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, bem como intima o suposto infrator acima indicado,
através de seu advogado, do inteiro teor da sentença proferida nos autos 86-11.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
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Tratam os autos de notícia crime instaurado em razão dos fatos descritos no boletim de ocorrência policial n.
P45382/2018, narrando a conduta perpetrada pelo suposto autor dos fatos MANOEL VICENTE DA SILVA, preso,
em flagrante delito, no dia 28/10/2018, data do 2º turno das Eleições Gerais 2018.
Em audiência preliminar, foi oferecida e aceita pelo suposto infrator proposta de transação penal, consistente no
pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), destinada à
entidade beneficente Lar dos Idosos.
O suposto infrator acostou aos autos, à fl. 06, comprovante de depósito do valor citado, na conta da entidade
beneficiada, a fim de comprovar o cumprimento da transação pactuada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, à fl. 07-v, pela extinção da punibilidade do suposto autor do fato.
É o breve relato. Decido.
Compulsando os autos, verifico que o suposto infrator cumpriu integralmente com a transação penal realizada,
conforme faz prova os documentos de fl. 06.
Assim, sendo certo que o interessado cumpriu a penalidade imposta por ocasião da concessão do benefício de
transação penal, declaro extinta a punibilidade de MANOEL VICENTE DA SILVA, pelos fatos constantes destes
autos.
Registre-se.
Publique-se, na íntegra, no DJE-TRE/RO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Lance-se o ASE relativo à transação penal realizada, no sistema ELO.
Ciência ao suposto infrator, expedindo-se mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça.
Oficie-se a entidade beneficiada para que, no prazo de quinze dias, apresente prestação de contas da quantia
recebida.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz Eleitoral"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Prestação de Contas Partido Político Eleições Gerais 2018
Processo n. 83-56.2018.622.0004
Protocolo n. 6472/2018
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Advogado: Carlos Augusto de Carvalho França – OAB/RO 562
Município: Vilhena/RO
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, bem como intima o Partido Político acima indicado,
através de seu advogado, do inteiro teor da sentença proferida nos autos 83-56.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
Tratam os autos de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha
do pleito geral de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO do município de Vilhena/RO.
A agremiação partidária supramencionada apresentou a prestação de contas no dia 19/10/2018 (fl.039), em
conformidade com o prazo fixado na Resolução/TSE n. 23.553/2017.
Em atendimento ao disposto no art. 59 da referida Resolução, foi publicado, no DJE/TRE-RO, edital informando o
recebimento da Prestação de Contas, com a conseqüente abertura de prazo para impugnação (fl. 042), tendo este
decorrido sem qualquer manifestação dos legitimados, conforme restou certificado à fl. 043.
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Encaminhados os autos para a Unidade Técnica, o analista, nomeado por este Juízo, emitiu o parecer técnico
conclusivo de fl. 045, opinando pela aprovação das contas apresentadas, considerando restar comprovada a
regularidade na arrecadação e destinação dos recursos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, à fl. 046, pugnando pela aprovação das contas.
É, em síntese, o relato. Decido.
Conforme dispõe o art. 28 da Lei 9.504/97, compete à Justiça Eleitoral disciplinar a prestação de contas de
campanha de candidatos e partidos políticos, bem como regular as arrecadações e destinação das receitas.
Nesta esteira, constitui a prestação de contas um importante aliado da Justiça Eleitoral na busca por oferecer ao
cidadão a maior transparência possível no pleito eleitoral, de forma a garantir que a vontade popular ocorra dentro
dos salutares parâmetros da legalidade e publicidade, aferindo perenemente a lisura das arrecadações e gastos
das campanhas eleitorais.
Neste diapasão, verifica-se que o Partido Político em tela apresentou a prestação de contas respeitando o prazo
estabelecido na Resolução/TSE n. 23.553/2017, portanto, tempestivas as contas.
Em consonância com o parecer emitido pelo analista técnico (fl. 045), entende este juízo não haver indícios de
falha comprometedora da regularidade do conjunto das contas, uma vez que as receitas e gastos realizados, no
período eleitoral, foram devidamente acobertados por documentação hábil.
Ademais, depreende-se dos autos, pelas diligências efetuadas, não haver qualquer notícia de ato que aponte
contra a lisura e veracidade das afirmações fornecidas pelo prestador, não tendo sido apresentada qualquer forma
de impugnação, manifestação e/ou documentos desfavoráveis à aprovação das contas.
Posto isto, diante do parecer do analista da prestação de contas e do Ministério Público Eleitoral, em consonância
com o disposto no art. 30, I, da Lei 9504/97, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, município de Vilhena, referentes à Eleição Geral 2018.
Publique-se no DJE-TRE/RO. Registre-se. Anote-se no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. Ciência
ao Ministério Público Eleitoral.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Prestação de Contas Partido Político Eleições Gerais 2018
Processo n. 82-71.2018.622.0004
Protocolo n. 6339/2018
Interessado: Democratas - DEM
Advogado: Edna Aparecida Campoio – OAB/RO 3132
Município: Vilhena/RO
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, bem como intima o Partido Político acima indicado,
através de seu advogado, do inteiro teor da sentença proferida nos autos 82-71.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
Tratam os autos de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha
do pleito geral de 2018, apresentada pelo DEMOCRATAS do município de Vilhena/RO.
A agremiação partidária supramencionada apresentou a prestação de contas no dia 16/10/2018 (fl.02), em
conformidade com o prazo fixado na Resolução/TSE n. 23.553/2017.
Em atendimento ao disposto no art. 59 da referida Resolução, foi publicado, no DJE/TRE-RO, edital informando o
recebimento da Prestação de Contas, com a conseqüente abertura de prazo para impugnação (fl. 038), tendo este
decorrido sem qualquer manifestação dos legitimados, conforme restou certificado à fl. 039.
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Encaminhados os autos para a Unidade Técnica, o analista, nomeado por este Juízo, emitiu o parecer técnico
conclusivo de fl. 041, opinando pela aprovação das contas apresentadas, considerando restar comprovada a
regularidade na arrecadação e destinação dos recursos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, à fl. 042, pugnando pela aprovação das contas.
É, em síntese, o relato. Decido.
Conforme dispõe o art. 28 da Lei 9.504/97, compete à Justiça Eleitoral disciplinar a prestação de contas de
campanha de candidatos e partidos políticos, bem como regular as arrecadações e destinação das receitas.
Nesta esteira, constitui a prestação de contas um importante aliado da Justiça Eleitoral na busca por oferecer ao
cidadão a maior transparência possível no pleito eleitoral, de forma a garantir que a vontade popular ocorra dentro
dos salutares parâmetros da legalidade e publicidade, aferindo perenemente a lisura das arrecadações e gastos
das campanhas eleitorais.
Neste diapasão, verifica-se que o Partido Político em tela apresentou a prestação de contas respeitando o prazo
estabelecido na Resolução/TSE n. 23.553/2017, portanto, tempestivas as contas.
Em consonância com o parecer emitido pelo analista técnico (fl. 041), entende este juízo não haver indícios de
falha comprometedora da regularidade do conjunto das contas, uma vez que as receitas e gastos realizados, no
período eleitoral, foram devidamente acobertados por documentação hábil.
Ademais, depreende-se dos autos, pelas diligências efetuadas, não haver qualquer notícia de ato que aponte
contra a lisura e veracidade das afirmações fornecidas pelo prestador, não tendo sido apresentada qualquer forma
de impugnação, manifestação e/ou documentos desfavoráveis à aprovação das contas.
Posto isto, diante do parecer do analista da prestação de contas e do Ministério Público Eleitoral, em consonância
com o disposto no art. 30, I, da Lei 9504/97, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo DEMOCRATAS,
município de Vilhena, referentes à Eleição Geral 2018.
Publique-se no DJE-TRE/RO. Registre-se. Anote-se no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. Ciência
ao Ministério Público Eleitoral.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
Prestação de Contas Partido Político Eleições Gerais 2018
Processo n. 81-86.2018.622.0004
Protocolo n. 6301/2018
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Advogado: Carlos Augusto de Carvalho França – OAB/RO 562
Município: Vilhena/RO
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, torna pública, para ciência dos interessados, bem como intima o Partido Político acima indicado,
através de seu advogado, do inteiro teor da sentença proferida nos autos 81-86.2018.622.0004, abaixo transcrita:
"SENTENÇA
Tratam os autos de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha
do pleito geral de 2018, apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) do município de
Vilhena/RO.
A agremiação partidária supramencionada apresentou a prestação de contas no dia 15/10/2018 (fl.052), em
conformidade com o prazo fixado na Resolução/TSE n. 23.553/2017.
Em atendimento ao disposto no art. 59 da referida Resolução, foi publicado, no DJE/TRE-RO, edital informando o
recebimento da Prestação de Contas, com a conseqüente abertura de prazo para impugnação (fl. 056), tendo este
decorrido sem qualquer manifestação dos legitimados, conforme restou certificado à fl. 057.
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Encaminhados os autos para a Unidade Técnica, o analista, nomeado por este Juízo, emitiu o parecer técnico
conclusivo de fl. 059, opinando pela aprovação das contas apresentadas, considerando restar comprovada a
regularidade na arrecadação e destinação dos recursos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, à fl. 060, pugnando pela aprovação das contas.
É, em síntese, o relato. Decido.
Conforme dispõe o art. 28 da Lei 9.504/97, compete à Justiça Eleitoral disciplinar a prestação de contas de
campanha de candidatos e partidos políticos, bem como regular as arrecadações e destinação das receitas.
Nesta esteira, constitui a prestação de contas um importante aliado da Justiça Eleitoral na busca por oferecer ao
cidadão a maior transparência possível no pleito eleitoral, de forma a garantir que a vontade popular ocorra dentro
dos salutares parâmetros da legalidade e publicidade, aferindo perenemente a lisura das arrecadações e gastos
das campanhas eleitorais.
Neste diapasão, verifica-se que o Partido Político em tela apresentou a prestação de contas respeitando o prazo
estabelecido na Resolução/TSE n. 23.553/2017, portanto, tempestivas as contas.
Em consonância com o parecer emitido pelo analista técnico (fl. 059), entende este juízo não haver indícios de
falha comprometedora da regularidade do conjunto das contas, uma vez que as receitas e gastos realizados, no
período eleitoral, foram devidamente acobertados por documentação hábil.
Ademais, depreende-se dos autos, pelas diligências efetuadas, não haver qualquer notícia de ato que aponte
contra a lisura e veracidade das afirmações fornecidas pelo prestador, não tendo sido apresentada qualquer forma
de impugnação, manifestação e/ou documentos desfavoráveis à aprovação das contas.
Posto isto, diante do parecer do analista da prestação de contas e do Ministério Público Eleitoral, em consonância
com o disposto no art. 30, I, da Lei 9504/97, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, município de Vilhena, referentes à Eleição Geral 2018.
Publique-se no DJE-TRE/RO. Registre-se. Anote-se no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. Ciência
ao Ministério Público Eleitoral.
Vilhena/RO, 08 de novembro de 2018.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
JUIZ ELEITORAL"
Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de novembro 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
9ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 130/2018
Processo n.º 6-32.2018.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de Contas
Protocolo: 1578/2018
Partido: PSD – Partido Social Democrático
Município: Pimenta Bueno-RO
Presidente: Jordana Fonseca Ferreira
Tesoureiro: Armando Siviero Junior
Advogado: Taciane Cristine Garcia dos Santos Almeida – OAB/RO 6356
A Excelentíssima Senhora Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida, Juíza desta 09ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, pelo presente, nos termos do despacho de fls. 18, intima o partido e representantes acima
especificados, na pessoa de sua advogada, para que, no prazo de 05 dias, junte aos autos as peças ausentes
verificadas na prestação de contas anual do partido, ou justifique a inexistência/impossibilidade referente ao
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exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 34, §3º da Resolução do TSE n. 23546/2017, sob pena ter a
prestação de contas julgada como não prestadas:
Documentos ausentes:
1.
2.
3.
4.

Comprovante de abertura de conta bancária, obrigatória
Extrato bancário
Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à RFB;
Balanço Patrimonial;

Deve-se ainda comprovar despesas com contador e advogado, indicando fonte e apresentando os documentos
exigidos na Res.23.546/2017, artigo 17 e 18.
E para a ciência dos interessados, expedi o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e no átrio deste Fórum Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Pimenta Bueno/RO, aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Valdeliza Cosmo Rodrigues, Técnica
Judiciária da 09ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem da MM Juíza Eleitoral.
VALDELIZA COSMO RODRIGUES
Técnica Judiciária
Edital de Intimação nº 133/2018
Processo nº 25-38.2018.6.22.0009
Classe 25 – Prestação de Contas- exercício de 2017
Protocolo: 2535/2018
Partido: PSC – Partido Socialista Cristão
Município: Pimenta Bueno
Presidente: Paulo Henrique Martins
Tesoureiro: Adilson Paixão
Advogado: Myrian Rosa da Silva – OAB/RO 9438
A Excelentíssima Senhora Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida, Juíza desta 09ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, pelo presente, intima o partido e representantes acima especificados, na pessoa de seu
advogado, nos termos do despacho de fls 24, para que, no prazo de 05 dias, apresentem as peças ausentes
verificadas na prestação de contas anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art.
34, §3º da Resolução do TSE n. 23546/2017, sob pena ter a prestação de contas julgada como não prestadas:
Documentos ausentes:
1.
Escrituração contábil digital/SPED;
2.
Documentos enviados via SPCA
3.
Balanço Patrimonial;
4.
Comprovante de abertura de conta bancária;
5.
Demonstrativo e documentos que comprovem a contratação do advogado e respectivo pagamento,
inclusive com indicação e prova da fonte/receita.
6.
Demonstrativo e documentos que comprovem a contratação e pagamento do profissional de contabilidade
ou doação conforme o caso.
E para a ciência dos interessados, expedi o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e no átrio deste Fórum Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de
Pimenta Bueno/RO, aos oito dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Valdeliza Cosmo Rodrigues, Técnica
Judiciária da 09ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por ordem da MM Juíza Eleitoral.
Valdeliza Cosmo Rodrigues
Técnica Judiciária
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Sentenças

Processo n. 38-37.2018.6.22.0009
Protocolo: 3136/2018
Classe 25 – Prestação de Contas – exercício de 2017
Partido: PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Advogado: Simone Ferreira Muniz de Almeida – OAB/RO 5660
Presidente: Flavio Valentim de Medeiros
Advogado: Simone Ferreira Muniz de Almeida – OAB/RO 5660
Tesoureiro: Delmison José Alves
Advogado: Simone Ferreira Muniz de Almeida – OAB/RO 5660
SENTENÇA.
Trata-se de Prestação de Contas anual do exercício 2017 apresentada pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB de Pimenta Bueno, após notificação judicial (fl. 64).
Juntou documentos de fl. 03/63.
Certidão de que a PC é intempestiva e não foi apresentada via SPCA (fl. 66).
Os representantes do Partido foram intimados para regularizar a falta e também quanto a representação
processual, mas deixaram o prazo transcorrer in albis (fl. 74).
Edital de intimação de terceiros interessados, com decurso do prazo in albis, fls. 76 e 89.
Documentos apresentados pelo Partido as fls. 77/85.
Procurações ad judicia as fls. 03, 73 e 88.
Relatório conclusivo 95.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral fl. 98.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de prestação de contas anual de partido, referente ao exercício financeiro do ano de 2017.
Muito embora o parecer técnico informe a ausência de prestação de contas via SPCA, vejo que vários outros
documentos imprescindíveis não foram também apresentados.
O Partido não apresentou a Escrituração Contábil Digital, que é obrigatória aos órgãos municipais desde o
exercício de 2017, independente de ter ou não havido movimentação financeira no período.
Vide Resolução TSE n. 21.840/2004 (art. 3º); Art. 30 da Lei n. 9.096/95; Resolução TSE n. 23.543/2017 (art. 25;
art. 66 e art. 4º, inc. IV), que são claros quando exigem do Partido a elaboração da ECD.
Art. 66. A adoção da escrituração digital e encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
prevista no art. 26, § 2º, e 27 desta Resolução será obrigatória em relação às prestações de contas dos:
I. órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada
até 30 de abril de 2016;
II. órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser
realizada até 30 de abril de 2017; e
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III. órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser
realizada até 30 de abril de 2018.
Obrigatório também o encaminhamento da ECD pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
independentemente da existência ou não de movimentação financeira, consoante disposto nos artigos 25 a 27 da
Resolução TSE nº 23. 546/2017.
Ainda que inoperante ou deficiente o sistema eletrônico, fato é que o Partido não se esquiva da obrigação de
apresentar sua escrituração contábil à Receita Federal, exatamente em razão da necessidade de controle e
cruzamento de dados.
Note-se, que a escrituração apresentada a Receita tem inúmeras funções, dentre as quais, inclusive, verificar se
informações prestadas à Receita por profissionais prestadores de serviços ou doadores guardam equivalência
com o que foi informado pelo Partido declarante.
Cruzamento de dados e informações em todos os níveis e sentido.
Tais obrigações foram exaustivamente ventiladas em todos os sítios de internet relacionados a questões eleitorais,
fiscais e partidárias, principalmente nos TRE's do País. Basta uma simples pesquisa em provedores variados para
isto se constatar. Exemplifico:
https://cfc.org.br/noticias/escrituracao-contabil-digital-dos-partidos-politicos-ficara-disponivel-para-consulta-dajustica-eleitoral/
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Junho/justica-eleitoral-tera-acesso-a-escrituracao-contabil-digitaldos-partidos-por-meio-de-servico-de-intercambio-de-dados
https://www.essentjus.com.br/noticia/Sped-Contabil/Partido-politico-como-esta-a-organizacao-do-Sped-Contabil
http://www.tre-pa.jus.br/partidos/contas-eleitorais/anual-dos-partidos-politicos
http://www.tre-ba.jus.br/imprensa/noticias-tre-ba/2018/Fevereiro/partidos-politicos-deverao-usar-sistema-spcapara-apresentar-prestacao-de-contas-a-justica-eleitoral
E foi exaustivamente ventilado exatamente em razão da penalidade a que estão sujeitos os partidos que não
utilizarem o SPCA e a ECD/SPED, qual seja, possibilidade de terem suas contas julgadas não prestadas,
consoante disposição contida no artigo 46, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Exatamente o caso.
A propósito, vejamos o julgado:
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PROGRESSISTA. EXERCÍCIO 2015. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. É
obrigatória a apresentação de todas as peças e documentos elencados no artigo 29 e seus incisos, da Resolução
TSE nº 23.432/2014. 2. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à
obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de
campanha. 3. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Partidário,
enquanto perdurar a inadimplência. 4. Determinada a devolução integral dos recursos provenientes do Fundo
Partidário entregues durante o exercício financeiro de 2015, nos termos do 47, § 3º da Resolução TSE nº
23.432/2014. 5. Contas julgadas não prestadas" (PC Nº 175-77.2016.6.09.0000. GOIÂNIA/GO. RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA).
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO PROGRESSISTA. EXERCÍCIO 2015. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. É
obrigatória a apresentação de todas as peças e documentos elencados no artigo 29 e seus incisos, da Resolução
TSE nº 23.432/2014. 2. Declaram-se não prestadas as contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à
obrigatoriedade da apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de
campanha. 3. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos repasses de recursos do Fundo Partidário,
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enquanto perdurar a inadimplência. 4. Determinada a devolução integral dos recursos provenientes do Fundo
Partidário entregues durante o exercício financeiro de 2015, nos termos do 47, § 3º da Resolução TSE nº
23.432/2014. 5. Contas julgadas não prestadas" (PC Nº 175-77.2016.6.09.0000. GOIÂNIA/GO. RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA).
O Partido não apresentou todos os demonstrativos financeiros arrolados no art. 29 da Resolução 23.546/17.
Sequer consta assinatura do advogado nas peças arroladas no § 1º do art. 29, da Resolução em comento.
Quanto ao SPCA, é obrigatório o uso do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) na elaboração e
apresentação de suas prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2017, inclusive para as Declarações
de Ausência de Movimentação de Recursos.
O uso obrigatório do SPCA é determinado no art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015 e tem como principais
objetivos a celeridade, uniformização, transparência e melhoria da fiscalização e controle das finanças e do
patrimônio dos partidos políticos.
Outra falha manifestamente grave é o fato do Partido, quanto a contatação do contador e advogado, não ter
apresentado os documentos exigidos no art. 9º, da Resolução n. 23.546/2017.
Existe recibo nos autos, fl. 48 e 53, contudo em documento que não atende o rigorismo formal da legislação,
portanto, não podem ser considerados para fins fiscais e financeiros.
Não há demonstrativo dessa despesa e fonte de custeio.
No caso dos autos, o Partido e seus representantes foram notificados para regularizarem as omissões graves,
contudo permaneceram inertes.
Em razão das falhas graves apontadas e inércia do Partido em supri-las, restou frustrada a devida apresentação
das contas, ensejando o julgamento como não prestadas.
A Resolução n. 23.464/15 e n. 23.546/17, no art. 46, inc. IV, letra "a", estabelecem que as contas serão julgadas
como não prestadas se, depois de intimados, na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas.
Portanto, em face da ausência apontada, em especial quanto a apresentação de documentos obrigatórios e
relevantes para análise da regularidade das contas e despesas, bem como diante da postura omissa em supri-la,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de Pimenta
Bueno, com fulcro no art. 46, inc. IV, letra "a", da Resolução TSE n.º 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo em que permanecer omisso, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis ao caso.
Deverá o Cartório promover as comunicações e lançamentos necessários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 05 de novembro de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
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Processo n.º 33-15.2018.6.22.0009
Classe 07 – Apuração de Eleição
Protocolo: 2.989/2018
Interessado: 09ª ZE
SENTENÇA
Cuida-se de processo de apuração de eleição, referente ao pleito de 2018, sendo juntado aos autos os
documentos estabelecidos no Provimento 04/2014 e 02/2018-CRE/RO.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Considerando que todos os procedimentos legais foram observados, não havendo impugnações ou recursos,
conforme atas da Junta Eleitoral, HOMOLOGO a Apuração das Eleições Gerais 2018 referente aos Municípios de
Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia.
Extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 06 de novembro de 2018.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Intimações

Intimação n. º 200/11ZE/2018
Autos: nº 36-61.2018.6.22.0011
SADP: 2.585/2018
Interessados: Partido da República - PR diretório de Cacoal;
Maria Aparecida Simões - Presidente do Partido;
Sueli Simões - Tesoureira do Partido;
Advogado: Antonio Masioli, OAB/RO nº 9469
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido da República de Cacoal, na pessoa de seu procurador, bem
como as dirigentes partidárias supracitadas, para que, no prazo impreterível de 20 (vinte) dias regularize e
apresente as peças ausentes identificadas em verificação preliminar pela Unidade Técnica de Exame, abaixo
relacionadas, sob pena de ter suas contas julgadas "desaprovadas", nos termos do art. 34, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017:
"Ausência das seguintes peças:
1 Comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital (Art.29, I, Res. 23.546/17);
2 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (Art.29, XVIII, Res. 23.546/17).
As peças abaixo relacionadas foram apresentadas sem a assinatura da presidente:
1 Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (Art.29, X, Res. 23.546/17);
2 Demonstrativo de Dívidas de Campanha (Art.29, XIII, Res. 23.546/17);
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3 Demonstrativo de Receitas e Gastos (Art.29, XIV, Res. 23.546/17);
4 Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários (Art.29, XV, Res. 23.546/17);
5 Demonstrativo de Contribuições Recebidas (Art.29, XVI, Res. 23.546/17);
6 Demonstrativo de Sobras de Campanha (Art.29, XVII, Res. 23.546/17);
7 Notas explicativas (Art.29, XXII, Res. 23.546/17) ".
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos oito dias do mês de novembro de 2018. Eu, MIRIAN
ANTUNES, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
Intimação n. º 201/11ZE/2018
Autos: nº 26-17.2018.6.22.0011 SADP: 2.273/2018
Interessados: Partido Humanista da Solidariedade – PHS diretório de Cacoal;
Edimar Kapiche Luciano - Presidente do Partido;
Odair Lourenço Medeiros – Tesoureiro do Partido;
Advogada: Hevellyn Pryscylla Medeiros Roberto, OAB/RO nº 6595
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Mario José Milani e Silva, Juiz da Décima Primeira Zona Eleitoral de Cacoal,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução TSE n. 23.546/2017 ...
MANDA que, em seu cumprimento, INTIME o Partido Humanista da Solidariedade, diretório de Cacoal, na pessoa
de sua procuradora, bem como os dirigentes partidários supracitados, para ciência do Parecer conclusivo de
exame abaixo transcrito e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impreterivelmente, ofereçam defesa e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendam produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Res. TSE 23.546/2017:
"PARECER CONCLUSIVO
1 Submete-se à apreciação superior o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas do Partido
Humanista da Solidariedade - PHS de Cacoal, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017, de
acordo com as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, segundo os procedimentos técnicos aprovados pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
1.1 As contas foram protocoladas no cartório em 17/05/2018, sendo complementadas em 13/07/2018, após
decurso do prazo da intimação e, ainda, fora do prazo determinado pelo artigo 32 da Lei 9.096/95 (fl. 74).
1.2 Em verificação preliminar das peças apresentadas pelo partido (fl. 89), constatou-se a ausência de algumas
peças, a saber, Comprovante de remessa à RFB da escrituração contábil digital; Parecer da Comissão Executiva
do partido; Relação das contas bancárias abertas e Demonstrativo dos Fluxos de caixa. Intimado (fl. 90), o Partido
não se manifestou (fls. 91).
1.3 Conforme informações constantes dos autos (fls. 45-46), o partido em análise não recebeu recursos oriundos
do fundo partidário no exercício de 2017.
4.
Após Parecer preliminar (fl. 93/94), constatou-se:
- Não foi apresentado o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital;
- Não foi apresentado o Parecer da Comissão Executiva do Partido;
- Não foi apresentada a Relação de contas bancárias do partido;
- Não foi apresentado o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- O Demonstrativo de Receitas e Gastos apresenta saldo divergente do constante dos extratos bancários;
- O Balanço Patrimonial apresenta resultado divergente do constante dos extratos bancários;
- Não foram informadas as despesas, ainda que estimáveis em dinheiro, decorrentes da manutenção da sede do
partido, tais como, aluguel, água, luz, telefone, contador, advogado, entre outras.
1.4.1 Intimado (fl. 96), para apresentar e/ou regularizar os itens constantes do parecer de fls. 93/94 desta Unidade
Técnica, o partido procedeu à juntada do Parecer da Comissão Executiva, o Recibo de entrega da escrituração
digital e a Relação de contas bancárias abertas (sem as devidas assinaturas) (fls. 100-108).
2 DA REANÁLISE
2.1. Conforme consta às fls. 100-108, após intimado do parecer preliminar, o partido faz juntada de algumas
peças, contudo, não suficientes para sanar os vícios apontados. Não houve manifestação quanto as divergências
apontadas nos Demonstrativos nem sobre a ausência de lançamento das despesas.
2.2. As impropriedades apontadas no parecer preliminar de exame não foram sanadas em sua totalidade,
permanecendo irregular: Ausência de assinatura na Relação de contas bancárias do partido; Ausência do
Demonstrativo dos fluxos de caixa; Demonstrativo de receitas e gastos e Balanço Patrimonial com saldo
divergente dos extratos bancários; Ausência de lançamento de despesas de manutenção da sede do partido.
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2.3 Diante das irregularidades apontadas, não foi possível identificar as receitas e despesas do órgão partidário de
maneira precisa e confiável.
3 CONCLUSÃO
Diante do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, esta Unidade Técnica entende que as
falhas elencadas no item 2.2 deste relatório são de natureza grave, impossibilitando o real aferimento das receitas
e gastos do partido. Ademais, mesmo notificado o partido não procedeu à regularização por completo, motivo pelo
qual conclui-se pela Desaprovação das referidas contas, ressaltando esta Unidade Técnica que a veracidade das
informações apresentadas é de inteira responsabilidade do Partido Humanista da Solidariedade, diretório de
Cacoal.
É o parecer. S.M.J.
Cacoal/RO, 08 de novembro de 2018.
Mirian Antunes - Analista de Prestação de Contas"
Dado e passado neste Município de Cacoal/RO, aos oito dias do mês de novembro de 2018. Eu, MIRIAN
ANTUNES, Auxiliar de Cartório da 11ª ZE, digitei a presente e, de ordem (Portaria nº 004/2018/11ZE), subscrevi.
Despachos

Autos nº 62-59.2018.6.22.0011
Parte: Ulysses Cassiano Michalzuk dos Santos
"DESPACHO
1.Ciente da proposta do Ministério Público em fl. 64, com o objetivo de viabilizar a Transação Penal, designo
audiência preliminar para o dia 18/12/2018, às 15:30, a ser realizada na 4ª Vara Cível, localizada na Av. Porto
Velho, 2728, Centro.
2.Intime-se o investigado, para comparecer acompanhado de advogado ou, na hipótese de insuficiência de
recursos para constituir um, comunicar este juízo.
3.Oficie o Instituto de Identificação Cível e Criminal - IICC, bem como o Cartório Distribuidor Local e o Núcleo de
Identificação da Polícia Federal para que certifiquem os antecedentes criminais, se houver, para verificar se
preenchidos os requisitos do art. 76, §2º da Lei 9.099/95.
4.Notifique
o
Ministério
Público
Eleitoral
(art.
72,
lei
9.099/95).
Cacoal, 07 de novembro de 2018
Mario José Milani e Silva - Juiz Eleitoral da 11ª ZE"
Decisões Interlocutórias

Autos: 28-58.2017.6.22.0031
Parte: Weliton Gutier de Carvalho Gonçalves
"DECISÃO
1.Recebo a denúncia e, nos termos do art. 359, do Código Eleitoral, designo audiência para depoimento pessoal
do denunciado, WELITON GUTIER DE CARVALHO GONÇALVES, que deverá comparecer, acompanhado de seu
advogado, no dia 17/12/2018, às 15:30 na 4ª Vara Cível, localizada na Av. Porto Velho, 2728, Centro;
2.Cite o denunciado para apresentar resposta à acusação por escrito, oportunidade em que poderá arrolar as
testemunhas, no prazo de 10 dias, a contar da juntada do mandado e, na hipótese de insuficiência de recursos
para
constituir
advogado,
comunicar
este
juízo,
em
igual
prazo.
3.Oficie o Instituto de Identificação Criminal - IICC, bem como o Cartório Distribuidor Local e o Núcleo de
Identificação da Polícia Federal para que certifiquem os antecedentes criminais, se houverem, para verificar se
preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.
4.Notifique o Ministério Público Eleitoral (art.359, Lei 4.737/65).
Cacoal, 06 de novembro de 2018
Mario José Milani e Silva – Juiz Eleitoral da 11ª ZE"
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16ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo n.º: 30-39.2018.6.22.0016
Classe 25 - Prestação de Contas
Interessado: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Pimenteiras do Oeste/RO
Responsável: Olvindo Luiz Donde
SENTENÇA
Tratam os autos de prestação de contas anual, realizada por meio de declaração de ausência de movimentação
de recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT,
do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, na forma do art. 32, §4º, da Lei n.º 9.096/95 e do art. 28, §3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
No que tange ao rito processual, observou-se as disposições do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido (fl. 07).
A manifestação da análise técnica foi pelo arquivamento da declaração, nos termos do art. 45, IV, da Resolução
TSE nº 23.464/2015 (fl. 12).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sustentando, em suma, que a agremiação
partidária não apresentou os extratos bancários, conforme exige a Resolução TSE nº 23.464/2015. Alegou, ainda,
que a Resolução TSE nº 23.464/2015 fora integralmente revogada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, devendo
aquela ser aplicada apenas no mérito da causa (fls. 15/18).
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, cumpre salientar que a Resolução TSE nº 23.464/2015 não fora integralmente revogada pela
Resolução TSE nº 23.546/2017. Conforme disciplinou o Tribunal Superior Eleitoral, a nova norma deve ser
aplicada no que se refere ao rito processual, e a antiga, no que se refere ao mérito dos processos de prestações
de contas dos partidos políticos.
Assim dispõe o art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma
determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores
a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
[...] III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015; e
IV - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com
as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem. (grifei)
E ainda o art. 76:
"Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação nos exercícios de 2016 e
2017, na forma do art. 65, § 3º." (grifei)
Portanto, considerando que a manifestação conclusiva é um dos pontos orientadores para o mérito da causa,
tenho por correta a norma observada pelo analista de contas para emissão do parecer técnico conclusivo.
Consta dos autos que o Partido Democrático Trabalhista de Pimenteiras do Oeste, em razão de não ter
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro no exercício de 2017, apresentou a declaração
de ausência de movimentação de recurso prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95, bem como no art. 28, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.546/2017, devidamente preenchida no Sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral – SPCA (fl. 02).
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No mesmo sentido, as informações constatadas pelo Cartório Eleitoral foram de que o órgão partidário não
movimentou recursos no exercício de 2017, conforme documentos de fls. 09/11 e parecer técnico conclusivo de fl.
12.
Não conformado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, alegando que partido
político não juntou os extratos bancários exigidos pelo art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, na forma das
normas específicas do Banco Central do Brasil.
Contudo, depreende-se do art. 45 da Resolução retromencionada, bem como da Resolução TSE nº 23.546/2017,
que no caso de apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a juntada de eventuais
extratos bancários deve ser realizada pelo Cartório Eleitoral, para fins de batimento entre as informações
prestadas pelo partido e as informações constantes da base da Justiça Eleitoral. Vejamos:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º
do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:" (grifei)
Portanto, no art. 45, observa-se uma sucessão de procedimentos que devem ser adotados após o partido ter
apresentado a declaração de ausência de movimentação de recursos, a começar pela publicação do edital de que
trata o inciso I, passando, então, antes da manifestação da análise técnica, pela verificação de eventuais
informações recebidas na base de controle e fiscalização da Justiça Eleitoral, para constatar a veracidade da
declaração do partido. E, se os procedimentos devem ocorrer após a apresentação da declaração, certamente
não competem, nesse caso, ao prestador de contas.
Ainda quanto à ausência dos extratos bancários, a Lei nº 9.096/95, que dispõe sobre os partidos políticos, não
exige outros documentos dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos, a não ser a
declaração constante à fl. 08, conforme se vê:
"art.32 [...]
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período." (grifei)
A propósito, a jurisprudência recente orienta:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
PELO PARTIDO. DESNECESSIDADE. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO (SPCA). DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. I – Tratando - se de declaração de ausência de movimentação financeira prestada pelo partido, a
não ocorrência de entradas e saídas de recursos em na conta corrente do partido sinaliza a ausência de
movimentação financeira, motivo suficiente para aprovar as contas do prestador. II – É desnecessária a juntada de
extratos bancários pelo partido se, em consulta ao sistema da Justiça Eleitoral, constatou – se a ausência de
movimentação financeira em conta bancária, à luz do que dispõe o art. 45, II, da Res. TSE n. 23.464/2015.
(ACÓRDÃO Nº 410/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n. 0600834-06.2018.6.22.0000; Processo originário: PC nº
00000005-26.2018.6.22.0016; Relator: Juiz Flávio Fraga e Silva, data do julgamento: 19/09/2018)
Além disso, assim decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em processos semelhantes aos presentes
autos, que tramitaram nesta Zona Eleitoral, no corrente ano, e que foram objeto de recurso eleitoral pelo órgão
ministerial, em razão das agremiações não terem apresentado extratos bancários:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO 2017. FORMA SIMPLIFICADA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. NÃO RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS APROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - De
acordo com o disposto no art. 32, §4º, da lei n. 9.096/95, a prestação de contas de diretório municipal pode ser
feita de forma simplificada. Bastando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos. II
- A inovação foi inserida com a finalidade de simplificar a análise da regularidade das contas anuais de diretórios
municipais que, embora regularmente constituídos, não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, bem como não tenham recebido ou distribuído recursos do Fundo Partidário. III –
Recurso não provido, para manter inalterada a sentença que aprovou as contas do partido. (ACÓRDÃO Nº
409/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n. 0600825-44.2018.6.22.0000; Processo originário: PC nº 00000004-
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41.2018.6.22.0016; Relatora: Juíza Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza, data do julgamento:
09/10/2018)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO 2017. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DECLARAÇÃO. REGULARIDADE. CONTAS APROVADAS. I - A Legislação
Eleitoral faculta aos partidos políticos que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro a apresentarem "declaração de ausência de movimentação de recursos" na forma simplificada, de
maneira que, atendidos os requisitos da norma de regência, aprovam-se as contas anuais da agremiação
partidária. II - Recurso desprovido. III– Contas aprovadas. (ACÓRDÃO Nº 419/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n.
0600838-43.2018.6.22.0000, Processo originário: PC nº 0000010-48.2018.6.22.0016; Relator: Juiz Clênio Amorim
Corrêa, data do julgamento: 16/10/2018)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO 2017. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DECLARAÇÃO. REGULARIDADE. CONTAS APROVADAS. I - A Legislação
Eleitoral faculta aos partidos políticos que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro a apresentarem "declaração de ausência de movimentação de recursos" na forma simplificada, de
maneira que, atendidos os requisitos da norma de regência, aprovam-se as contas anuais da agremiação
partidária. II - Recurso desprovido. III– Contas aprovadas. (ACÓRDÃO Nº 423/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n.
0600835-88.2018.6.22.0000; Processo originário: PC nº 00000008-78.2018.6.22.0016, Relator: Juiz Clênio
Amorim Corrêa, data do julgamento: 16/10/2018)
Portanto, considerando que as informações constantes dos autos trazem elementos de convicção de que o
Partido Democrático Trabalhista de Pimenteiras do Oeste não movimentou recursos financeiros no exercício de
2017, prescindível se torna a apresentação de extratos da conta bancária do partido.
Vale frisar, também, que não houve impugnação por parte dos interessados para demonstrar que as informações
prestadas pelo Partido Democrático Trabalhista de Pimenteiras do Oeste não retratam a realidade dos fatos.
Ademais, diante das movimentações observadas nos presentes autos, não seria razoável julgar as contas do
partido como desaprovadas. Isso porque, não havendo convicção do julgador sobre as informações constantes da
prestação de contas, sobretudo no que diz respeito às movimentações bancárias, caberia a realização de
diligência junto ao partido político, para que o mesmo sanasse as dúvidas suscitadas, possibilidade prevista nas
resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral que tratam do tema.
Conforme disciplina o art. 45, VIII, "b", da Res. TSE nº 23.546/2017, rito a ser observado nos presentes autos,
havendo manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a autoridade judiciária deve assegurar o amplo
direito de defesa ao partido político, oportunidade em que o órgão pode se manifestar sobre as irregularidades
detectadas ou, até mesmo, corrigi-las, caso seja possível.
Quanto ao disposto no inciso V do art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, exigindo os extratos bancários
fornecidos pela instituição financeira, trata-se de exigência que deve ser observada pelos partidos políticos
quando da apresentação de contas com movimentação financeira ou estimável, que não é o caso dos presentes
autos.
Ante o exposto, considerando que as formalidades previstas na legislação eleitoral em vigor foram atendidas,
determino o imediato arquivamento da declaração apresentada, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do Partido
Democrático Trabalhista - PDT, do município de Pimenteiras do Oeste/RO, referentes ao exercício financeiro de
2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cerejeiras, 06 de novembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro os Santos
Juiz Eleitoral
Processo n.º: 31-24.2018.6.22.0016
Classe 25 - Prestação de Contas
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Corumbiara/RO
Responsável: Claudinei Marcon
SENTENÇA
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Tratam os autos de prestação de contas anual, realizada por meio de declaração de ausência de movimentação
de recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, do Município de Corumbiara/RO, na forma do art. 32, §4º, da Lei n.º 9.096/95 e do art. 28, §3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
No que tange ao rito processual, observou-se as disposições do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido (fl. 07).
A manifestação da análise técnica foi pelo arquivamento da declaração, nos termos do art. 45, IV, da Resolução
TSE nº 23.464/2015 (fl. 11).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sustentando, em suma, que a agremiação
partidária não apresentou os extratos bancários, conforme exige a Resolução TSE nº 23.464/2015. Alegou, ainda,
que a Resolução TSE nº 23.464/2015 fora integralmente revogada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, devendo
aquela ser aplicada apenas no mérito da causa (fls. 14/17).
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, cumpre salientar que a Resolução TSE nº 23.464/2015 não fora integralmente revogada pela
Resolução TSE nº 23.546/2017. Conforme disciplinou o Tribunal Superior Eleitoral, a nova norma deve ser
aplicada no que se refere ao rito processual, e a antiga, no que se refere ao mérito dos processos de prestações
de contas dos partidos políticos.
Assim dispõe o art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma
determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores
a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
[...] III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015; e
IV - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com
as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem. (grifei)
E ainda o art. 76:
"Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação nos exercícios de 2016 e
2017, na forma do art. 65, § 3º." (grifei)
Portanto, considerando que a manifestação conclusiva é um dos pontos orientadores para o mérito da causa,
tenho por correta a norma observada pelo analista de contas para emissão do parecer técnico conclusivo.
Consta dos autos que o Partido da Social Democracia Brasileira de Corumbiara, em razão de não ter
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro no exercício de 2017, apresentou a declaração
de ausência de movimentação de recurso prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95, bem como no art. 28, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.546/2017, devidamente preenchida no Sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral – SPCA (fl. 02).
No mesmo sentido, as informações constatadas pelo Cartório Eleitoral foram de que o órgão partidário não
movimentou recursos no exercício de 2017, conforme documentos de fls. 07/10 e parecer técnico conclusivo de fl.
11.
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Não conformado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, alegando que partido
político não juntou os extratos bancários exigidos pelo art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, na forma das
normas específicas do Banco Central do Brasil.
Contudo, depreende-se do art. 45 da Resolução retromencionada, bem como da Resolução TSE nº 23.546/2017,
que no caso de apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a juntada de eventuais
extratos bancários deve ser realizada pelo Cartório Eleitoral, para fins de batimento entre as informações
prestadas pelo partido e as informações constantes da base da Justiça Eleitoral. Vejamos:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º
do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:" (grifei)
Portanto, no art. 45, observa-se uma sucessão de procedimentos que devem ser adotados após o partido ter
apresentado a declaração de ausência de movimentação de recursos, a começar pela publicação do edital de que
trata o inciso I, passando, então, antes da manifestação da análise técnica, pela verificação de eventuais
informações recebidas na base de controle e fiscalização da Justiça Eleitoral, para constatar a veracidade da
declaração do partido. E, se os procedimentos devem ocorrer após a apresentação da declaração, certamente
não competem, nesse caso, ao prestador de contas.
Ainda quanto à ausência dos extratos bancários, a Lei nº 9.096/95, que dispõe sobre os partidos políticos, não
exige outros documentos dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos, a não ser a
declaração constante à fl. 08, conforme se vê:
"art.32 [...]
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período." (grifei)
A propósito, a jurisprudência recente orienta:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
PELO PARTIDO. DESNECESSIDADE. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO (SPCA). DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. I – Tratando - se de declaração de ausência de movimentação financeira prestada pelo partido, a
não ocorrência de entradas e saídas de recursos em na conta corrente do partido sinaliza a ausência de
movimentação financeira, motivo suficiente para aprovar as contas do prestador. II – É desnecessária a juntada de
extratos bancários pelo partido se, em consulta ao sistema da Justiça Eleitoral, constatou – se a ausência de
movimentação financeira em conta bancária, à luz do que dispõe o art. 45, II, da Res. TSE n. 23.464/2015.
(ACÓRDÃO Nº 410/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n. 0600834-06.2018.6.22.0000; Processo originário: PC nº 526.2018.6.22.0016; Relator: Juiz Flávio Fraga e Silva, data do julgamento: 19/09/2018)
Além disso, assim decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em processos semelhantes aos presentes
autos, que tramitaram nesta Zona Eleitoral, no corrente ano, e que foram objeto de recurso eleitoral pelo órgão
ministerial, em razão das agremiações não terem apresentado extratos bancários:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO 2017. FORMA SIMPLIFICADA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. NÃO RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS APROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - De
acordo com o disposto no art. 32, §4º, da lei n. 9.096/95, a prestação de contas de diretório municipal pode ser
feita de forma simplificada. Bastando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos. II
- A inovação foi inserida com a finalidade de simplificar a análise da regularidade das contas anuais de diretórios
municipais que, embora regularmente constituídos, não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro, bem como não tenham recebido ou distribuído recursos do Fundo Partidário. III –
Recurso não provido, para manter inalterada a sentença que aprovou as contas do partido. (ACÓRDÃO Nº
409/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n. 0600825-44.2018.6.22.0000; Processo originário: PC nº 441.2018.6.22.0016; Relatora: Juíza Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza, data do julgamento:
09/10/2018)
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RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO 2017. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DECLARAÇÃO. REGULARIDADE. CONTAS APROVADAS. I - A Legislação
Eleitoral faculta aos partidos políticos que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro a apresentarem "declaração de ausência de movimentação de recursos" na forma simplificada, de
maneira que, atendidos os requisitos da norma de regência, aprovam-se as contas anuais da agremiação
partidária. II - Recurso desprovido. III– Contas aprovadas. (ACÓRDÃO Nº 419/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n.
0600838-43.2018.6.22.0000, Processo originário: PC nº 10-48.2018.6.22.0016; Relator: Juiz Clênio Amorim
Corrêa, data do julgamento: 16/10/2018)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO 2017. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DECLARAÇÃO. REGULARIDADE. CONTAS APROVADAS. I - A Legislação
Eleitoral faculta aos partidos políticos que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro a apresentarem "declaração de ausência de movimentação de recursos" na forma simplificada, de
maneira que, atendidos os requisitos da norma de regência, aprovam-se as contas anuais da agremiação
partidária. II - Recurso desprovido. III– Contas aprovadas. (ACÓRDÃO Nº 423/2018-TRE-RO, Recurso Eleitoral n.
0600835-88.2018.6.22.0000; Processo originário: PC nº 8-78.2018.6.22.0016, Relator: Juiz Clênio Amorim Corrêa,
data do julgamento: 16/10/2018)
Assim, considerando que as informações constantes dos autos trazem elementos de convicção de que o Partido
da Social Democracia Brasileira de Corumbiara não movimentou recursos financeiros no exercício de 2017,
prescindível se torna a apresentação de extratos da conta bancária do partido.
Vale frisar, também, que não houve impugnação por parte dos interessados para demonstrar que as informações
prestadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira de Corumbiara não retratam a realidade dos fatos.
Ademais, diante das movimentações observadas nos presentes autos, não seria razoável julgar as contas do
partido como desaprovadas. Isso porque, não havendo convicção do julgador sobre as informações constantes da
prestação de contas, sobretudo no que diz respeito às movimentações bancárias, caberia a realização de
diligência junto ao partido político, para que o mesmo sanasse as dúvidas suscitadas, possibilidade prevista nas
resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral que tratam do tema.
Conforme disciplina o art. 45, VIII, "b", da Res. TSE nº 23.546/2017, rito a ser observado nos presentes autos,
havendo manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a autoridade judiciária deve assegurar o amplo
direito de defesa ao partido político, oportunidade em que o órgão pode se manifestar sobre as irregularidades
detectadas ou, até mesmo, corrigi-las, caso seja possível.
Quanto ao disposto no inciso V do art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, exigindo os extratos bancários
fornecidos pela instituição financeira, trata-se de exigência que deve ser observada pelos partidos políticos
quando da apresentação de contas com movimentação financeira ou estimável, que não é o caso dos presentes
autos.
Ante o exposto, considerando que as formalidades previstas na legislação eleitoral em vigor foram atendidas,
determino o imediato arquivamento da declaração apresentada, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, do município de Corumbiara/RO, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cerejeiras, 06 de novembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro os Santos
Juiz Eleitoral
Processo nº 32-09.2018.6.22.0022
Classe 7 - Apuração de Eleição
Protocolo nº: 4.237/2018
Interessado: Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Rondônia

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

Ano 2018, Número 211

Porto Velho/RO, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 28

DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo destinado aos registros dos atos preparatórios e demais atos necessários
à carga e lacração das urnas, oficialização dos sistemas eleitorais e apuração da votação, referente à Eleições
Gerais de 2018.
Os atos preparatórios e executórios foram praticados em conformidade com a legislação eleitoral vigente,
cumprindo este feito integralmente a sua finalidade.
Decorrido o pleito e não tendo havido impugnações e ou reclamações, determino o arquivamento dos presentes
autos, procedendo-se a baixa e anotações pertinentes.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cerejeiras, 06 de novembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
Processo nº 33-91.2018.6.22.0022
Classe 103 – Composição de Mesa Receptora
Protocolo nº: 4.238/2018
Interessado: Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Rondônia
DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo destinado aos registros dos atos referentes à composição das mesas
receptoras de votos para as Eleições Gerais de 2018, no âmbito da 16ª Zona Eleitoral de Rondônia.
Os atos para composição das mesas receptoras foram praticados em conformidade com a legislação eleitoral
vigente.
Decorrido o pleito e cumprindo este feito integralmente a sua finalidade, determino o arquivamento dos presentes
autos, procedendo-se a baixa e anotações pertinentes.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cerejeiras, 06 de novembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
Despachos

Processo n.º: 16-55.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas
Interessado: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Município: Cerejeiras/RO
Responsável: Mário Olkoski
Advogados: Fábio Ferreira da Silva Junior – OAB/RO 6016; Mário Guedes Junior – OAB/RO 190-A
DESPACHO
Diante dos documentos novos ofertados pelo recorrido (fls. 46/47), com fulcro no art. 267, § 5º, do Código
Eleitoral, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas.
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Após, subam os autos à superior instância.
Cerejeiras, 06 de novembro de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
21ª Zona Eleitoral
Despachos

PROCESSO: 73-58.2018.6.22.0021 - Classe 24 - SADP 6932/2018 21ª ZE/RO
AUTOR/REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA e JUARES DE JESUS TAQUES
ADVOGADO: Manoel Veríssimo F. Neto OAB/RO 3766 e Juacy dos S. Loura Neto OAB/RO 656-A
REU/REQUERIDO: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO VELHO e
MAURÍCIO CARVALHO, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB e SEBASTIÃO GERALDO FERREIRA.
Origem: 21ª ZE/RO - Porto Velho/RO
Vistos etc.
Recebo a emenda da petição inicial. Proceda-se à inclusão no pólo passivo. Determino o apensamento dos autos
de Apuração Eleitoral nº 13-56.2016.6.22.0021, bem como que seja juntada neste feito a decisão de fls.
323/324, que tratou da situação de candidatos que não atingiram, sozinhos, o mínimo necessário do quociente
eleitoral.
Registro que os documentos acostados às fls. 69/77 já estavam rasurados quando do protocolo da inicial e, por
isso, não se atribuem a este subscritor e aos serventuários da 21ª Zona Eleitoral quaisquer das anotações ali
constante.
Porto Velho, 07 de novembro de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz.
Juiz Eleitoral. 21ª ZE/RO
29ª Zona Eleitoral
Editais

Edital - 237 - 29ª ZE
SEI/TRE-RO - 0358363 - Edital
Edital Nº 237/2018
Pedido de Registro de Candidaturas - Eleições Suplementares - Rolim de Moura
O Excelentíssimo Senhor Leonardo Leite Mattos e Souza, Juiz Eleitoral da 29ªZE, em Substituição, faz saber aos
interessados, que foram protocolizados neste Cartório Eleitoral, os pedidos de registros dos candidatos abaixo
relacionados, para concorrerem às Eleições Suplementares de Rolim de Moura.
RUMO CERTO (MDB, PR)

CARGO

NÚMERO

NOME

PREFEITO

10

LAURO
FRANCIELE
SILVA LOPES

OPÇÃO
DE
NOME
DR LAURO

PROTOCOLO

PROCESSO

7138/2018

3097.2018.6.22.00
29
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10

RENATO
CESAR
MORARI

DELEGADO
MORARI

7154/2018

3874.2018.6.22.00
29

CARGO

NÚMERO

NOME

PROTOCOLO

PROCESSO

PREFEITO

15

ALDAIR JULIO
PEREIRA

OPÇÃO
DE
NOME
ALDO JULIO

7135/2018

VICEPREFEITO

15

ALCIDES ROSA

ALCIDES
ROSA

7134/2018

3522.2018.6.22.00
29
3437.2018.6.22.00
29

CARGO

NÚMERO

NOME

PROTOCOLO

PROCESSO

PREFEITO

17

7156/2018

VICEPREFEITO

17

UENDER
ARPINE
NOGUEIRA
APARECIDA
FERREIRA DOS
SANTOS

OPÇÃO
DE
NOME
UENDER
NOGUEIRA
CIDA
SAÚDE

7155/2018

4044.2018.6.22.00
29
4129.2018.6.22.00
29

SOLIDARIEDADE

PSL

DA

COMPROMISSO COM A MUDANÇA, POR UMA CIDADE MAIS HUMANA (PRB, PODE)

CARGO

NÚMERO

NOME

PREFEITO

77

JAIRO BENETTI

VICEPREFEITO

77

EDSON
BURGARELLI

OPÇÃO
NOME
JAIRO
BENETTI

DE

EDSON
BURGARELLI

PROTOCOLO

PROCESSO

7132/2018

3267.2018.6.22.00
29
3182.2018.6.22.00
29

7131/2018

Nos termos do art. 3º da lei Complementar n. 64/90, c/c art. 34, §2º, II da Resolução TSE n. 23.455/2015, caberá a
qualquer candidato(a), partido político, coligação ou ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado da publicação deste edital, impugnar, em petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro de
candidatura.
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá dar notícia de
inelegibilidade, nos termos do art. 43 da referida Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Meritíssimo Juiz Eleitoral da 29ªZE, em
substituição, publicar o presente Edital no Átrio do Fórum Eleitoral de Rolim de Moura e no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
Rolim de Moura/RO, aos oito dias do mês de novembro de 2018. Eu, Ivair Simão de Souza, Chefe de Cartório da
29ªZE, digitei, conferi e assino por ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por IVAIR SIMÃO DE SOUZA, Chefe de Cartório, em 08/11/2018, às 14:45,
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 0358363 e o código CRC
61738AA8.
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34ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 59/2018 - 34ª ZE
O Excelentíssimo Juiz da 34ª Zona Eleitoral, Dr. Hedy Carlos Soares, no exercício das suas atribuições legais,
para os fins do art. 30, VI, e, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, faz saber aos órgãos partidários e respectivos
responsáveis listados a seguir, do município de Buritis, de que está aberto o prazo de 03 (três) dias para que se
manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos:
Partido/Presidente/Tesoureiro/Processo/Protocolo
Partido Republicano Progressista – PRP/ Mario da Silva/ Fabiana Dutra Damião Lisboa/ 35-07.2018.6.22.0034/
3.864/2018
Partido da República – PR/ Edson Batista de Oliveira/ Paulo Cesar Silva da Costa/ 34-22.2018.6.22.0034/
3.863/2018
Partido Avante – AVANTE/ Miguel Arcanjo Lima Canteiro/ Jose Carlos Siqueira/ 36-89.2018.6.22.0034/
3.865/2018
E para que chegue ao conhecimento de todos os 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 na cidade de
Buritis, Estado de Rondônia, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,
, Álisson
Hahn, Técnico Judiciário, digitei e a autoridade judiciária subscreve.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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