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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria - 902 - SEREF
SEI/TRE-RO - 0241254 - Portaria
Portaria Nº 902 / 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o Processo SEI n.000238995.2017.6.22.8034, evento 0239762, RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, a partir de 28 de dezembro de 2017, a servidora requisitada ROSEMILDA BATISTA CUCCHI,
matrícula 576027, da Função Comissionada de Assistente I, nível FC-1, da 34ª Zona Eleitoral de Buritis, para a
qual foi designada através da Portaria 271, de 3 de maio de 2017.
Parágrafo único. Dispensar a referida servidora da condição de substituta automática da Chefia do Cartório
Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral, para a qual foi designada pela Portaria n. 295/2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, em atendimento ao disposto no §4º do art. 15 da
Lei n. 8.112/90.
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do TRE/RO
Documento assinado eletronicamente por ROWILSON TEIXEIRA, Presidente, em 04/12/2017, 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 0241254 e o código CRC 9F687448.

Portaria - 903 - SEREF
SEI/TRE-RO - 0241255 - Portaria
Portaria Nº 903 / 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o Processo SEI n.000238995.2017.6.22.8034, evento 0239762, RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 28 de dezembro de 2017, o servidor ÁLISSON HAHN, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, para exercer a Função Comissionada de Assistente I, nível FC-1, da 34ª Zona Eleitoral de Buritis.
Parágrafo único. Designar o referido servidor como substituto automático da Chefia do Cartório Eleitoral da 34ª
Zona Eleitoral, nos afastamentos e impedimentos legais do titular, nos termos do art. 38 da Lei nº 8.112/90.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, em atendimento ao disposto no §4º do art. 15 da
Lei n. 8.112/90.
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do TRE/RO
Documento assinado eletronicamente por ROWILSON TEIXEIRA, Presidente, em 04/12/2017, 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 0241255 e o código CRC 9CAA9AF7.

Portaria - 942 - SEREF
SEI/TRE-RO - 0245552 - Portaria
Portaria Nº 942 / 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso XX do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal;
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE n. 22.901, de 05 de agosto de 2008, alterada pelas
Resoluções TSE n. 23.497, de 11/10/2016 e n. 23.516/2017 e considerando o disposto no art. 4º da Portaria n.
032/2017 (0165963);
RESOLVE:
Art. 1º Durante o recesso forense, que compreende o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, a Justiça Eleitoral
de Rondônia funcionará em regime de serviço extraordinário, no período das 8 às 12 h, exceto nos dias 24, 25 e
31 de dezembro e 1° e 4 de janeiro, que terão o expediente suspenso, em se tratando de dias úteis.
Art. 2º As Unidades do Tribunal e Zonas Eleitorais funcionarão com quantidade mínima de servidores, indicados
pelos titulares, com aprovação prévia do Diretor Geral e portaria expedida pela Presidência.
§1º A jornada de trabalho nesse período será de 4 horas diárias, podendo, mediante justificativa fundamentada
dos titulares, ser autorizada jornada de trabalho superior.
§2º Por conveniência do serviço, motivada e formalmente fundamentada, o servidor poderá cumprir turno
diferenciado do disposto no caput do art. 1º.
§3º A designação de servidores para a prestação de serviço extraordinário durante o recesso forense deverá ser
feita pelo Secretário, Coordenador da Presidência e da Corregedoria, no âmbito do Tribunal, e pelo Juiz, nas
Zonas Eleitorais, acompanhada de justificativa fundamentada e descrição detalhada das atividades a serem
realizadas, conforme modelo constante do SEI denominado “Recesso –Solicitação de Serviço Extraordinário”.
Art. 3º A jornada de trabalho nesse período será consignada para registro em banco de horas, com a majoração
de cem por cento, por se tratar de período definido legalmente como feriado.
§1º As horas negativas existentes no mês serão debitadas das horas trabalhadas no recesso forense.
§2º Os servidores usufruirão as horas consignadas em banco no prazo máximo de dois anos a contar do registro.
Art. 4º O cômputo das horas extraordinárias dar-se-á somente por meio da marcação do registro biométrico de
entrada e saída, não se admitindo outra forma de comprovação.
Parágrafo único. Na falta ou inoperância do sistema de registro biométrico, o titular da unidade procederá ao
ajuste necessário em caráter excepcional.
Art. 5º Esta portaria éaplicável a todos os servidores, incluídos os ocupantes de cargos em comissão.
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Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial Portaria 946, de 29 de novembro de 2016.
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente do TRE-RO
Documento assinado eletronicamente por ROWILSON TEIXEIRA, Presidente, em 04/12/2017, 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 0245552 e o código CRC 3F612EDC.

Portaria - 944 - SEGED
SEI/TRE-RO - 0245620 - Portaria
Portaria Nº 944 / 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal;
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE n. 22.582, de 30 de agosto de 2007;
Considerando
o
que
consta
nos
Processos
21.2015.6.22.8000, 0001978-28.2015.6.22.8000

Administrativos

de

avaliação

n. 0001875-

RESOLVE:
Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados, promoção funcional, na carreira de Técnico Judiciário do
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia nos termos do art. 9º, §2º, da Lei n. 11.416, de 15
de dezembro de 2006 e da Resolução TSE n. 22.582/2007.
Nome - Cargo - Progressão/Promoção para - Efeitos a contar de
ERMESON DE OLIVEIRA LAURINDO - Técnico Judiciário - Classe C Padrão 11 - 13/08/2017
FILIPE TEIXEIRA

- Técnico Judiciário - Classe C Padrão 11 - 13/08/2017

Art. 2º Os efeitos financeiros desta Portaria retroagem às datas indicadas no Art. 1º, condicionadas suas
implementações àdisponibilidade orçamentária.
Documento assinado eletronicamente por ROWILSON TEIXEIRA, Presidente, em 04/12/2017, às 11:31, 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 0245620 e o código CRC 41CD5359.
Decisão em processo administrativo

Decisão - 818 - ASSPRES
SEI/TRE-RO - 0244057 - Decis?o
PROCESSO: 0004959-30.2015.6.22.8000
INTERESSADO: MARIÂNGELA DALMAZO DE ROSSO
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
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Decisão Nº 818 / 2017 - PRES/ASSPRES
Vistos.
Trata-se o presente processo administrativo trata de solicitação das averbações de tempo de contribuição da
servidora MARIÂNGELA DALMAZO DE ROSSO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária,
integrante do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, lotada, atualmente, na 31ª Zona
Eleitoral - Cacoal/RO (evento 0055694).
A Seção de Benefícios, Aposentadorias e Pensões –SEBAP apresentou a Informação 4195 (evento 0217193),
certificando a juntada das informações e documentos necessários às pretensões da Servidora, ao final, expõe ser
necessária a remessa destes autos àAssessoria Jurídica da Diretoria Geral, para análise da retificação dos
períodos averbado INSS e ratificação do período certificado pelo IPERON, diante da regularidade da Certidão de
Tempo de Contribuição emitida.
Pela economia processual, acolho integralmente o relatório contido no Parecer da Assessoria Jurídica - AJDG
(evento 0239422) e acrescento que, após, sobrevieram o Parecer n. 58 da Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria –CCIA/ASSACOM (evento 0241893), concluindo pela regularidade da averbação, e a Manifestação n.
1898 da Diretoria-Geral –DG (evento 0243435) posicionando-se pela ratificação da averbação de tempo de
contribuição da servidora.
Examinados, decido.
Ante o exposto, considerando os fundamentos contidos no parecer da AJDG (evento 0239422), que analisou
minuciosamente cada item requerido, bem como os do parecer n. 58 da CCIA/ASSACOM (evento 0241893) e
Manifestação n. 1898 da DG (evento 0243435), aos quais adoto como razão de decidir, por prerrogativa do art. 50,
§1º da Lei n. 9.784/99, e, em consequência DETERMINO a RATIFICAÇÃO de averbação de tempo de
contribuição da servidora MARIÂNGELA DALMAZO DE ROSSO, conforme consignado pela CCIA/ASSACOM, no
item 21 do Parecer 58 (evento 0241893).
ÀDG para conhecimento e SGP para providências e ciência àservidora interessada.
Cumpra-se.
Porto Velho, 28 de novembro de 2017.
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por ROWILSON TEIXEIRA, Presidente, em 28/11/2017, às 18:09,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao
informando o código verificador 0244057 e o código CRC CAA600C5.

Despacho

Despacho - 6977 - GABPRES
SEI/TRE-RO - 0245019 - Despacho
PROCESSO: 0002186-41.2017.6.22.8000
INTERESSADO: SEGOV
ASSUNTO: PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018
Despacho Nº 6977 / 2017 - PRES/GABPRES
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Vistos.
Acolho o contido na Manifestação 1885 da Diretoria-Geral (evento 0242995), razão pela qual APROVO o Plano de
Contratações de TI para o Exercício 2018 (0242701).
A STI, com ciência àDG, para providências, dentre as quais a publicação no DJE.
Porto Velho, 30 de novembro de 2017
Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por ROWILSON TEIXEIRA, Presidente, em 30/11/2017, às 19:55, 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 0245019 e o código CRC 4EC578FE.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos da Corregedoria
Portarias

Portaria - 880 - SECIO
SEI/TRE-RO - 0239432 - Portaria
Portaria Nº 880 / 2017
O VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no
desempenho de suas atribuições descritas no art. 17 do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO a importância do Portal Transparência da Corregedoria e do Ranking das Zonas
Eleitorais, instituídos pelo Provimento CRE nº 2/2016, como ferramenta de auxílio e controle dos serviços
prestados pelas Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 5º do supracitado Provimento;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder menção honrosa às Zonas Eleitoris que alcançaram índice superior a 80% (oitenta por cento)
no Ranking das Zonas, no ano de 2016, conforme classificação abaixo:
Classificação - Índice - Zona
1º

93.34% - 12ª ZE

2º

92,87

3º

91,26% - 14ª ZE

4º

88.76% - 16ª ZE

5º

85,3% - 34ª ZE

6º

85,02% - 06ª ZE

- 31ª ZE
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84,81% - 27ª ZE

8º

83,89% - 10ªZE

9º
10º

83,37% - 35ªZE
83,06% - 11ªZE

11º

81,41% - 07ªZE

12º

81,38% - 01ªZE

13º

81,03% - 28ªZE

14º

81,03% - 32ªZE
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Corregedor e VicePresidente, em 28/11/2017, às 18:40, 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 0239432 e o código CRC 177638CF.

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Licitações e Compras
Avisos de Licitação

Aviso de Licitação - SLC
SEI/TRE-RO - 0245725 - Aviso de Licita??o
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2017
PROCESSO Nº 0002397-77.2017.6.22.8000 - SEI
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos de engenharia, para elaboração de
Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM, para construção da nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital, conforme especificações, termos e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.
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FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta, sob regime de empreitada por preço global.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço
ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 070024), às
10h00min do dia 15 de dezembro de 2017 (horário de Brasília). A sessão pública será operada da Sala de
Licitações do TRE/RO, situada na Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, CEP 76.805-901. Porto Velho –
Rondônia.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: A partir do dia 5 de dezembro de 2017, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, mediante solicitação formal na Seção de
Licitações e Compras do TRE/RO, no endereço acima indicado.
Telefones para informações: (69) 3211-2082/2168/2165
Porto Velho, 1º de dezembro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 01/12/2017, às 16:57,
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 0245725 e o código CRC E8D8E561.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N.º 0073/2017
O Excelentíssimo Senhor LEONARDO MEIRA COUTO, Juiz Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que, no período de 16 a 30 de
NOVEMBRO de 2017, foram deferidos os requerimentos de alistamento eleitoral, transferência, segunda-via e
revisão, conforme relatório que segue ao presente edital. Eu, _____ Diogo Anderson Lopes e Silva, Chefe de
Cartório, digitei o presente, que segue assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Origem: ZE 1 Zona: 001 Município: - GUAJARÁ-MIRIM/NOVA MAMORÉ Lotes: 0043-0045/2017 Ordem:
Alfabética Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerimento Nome do eleitor
38 REVISÃO 004679832305 16/12/1946 17/11/2017 ADOLFO MORENO
35 ALISTAMENTO 018271082313 17/01/2001 16/11/2017 ALANE DA SILVA GOMES
25 ALISTAMENTO 018271022321 13/05/2000 16/11/2017 ALISON DOS SANTOS CORTEZ
26 ALISTAMENTO 018271032305 04/09/2000 16/11/2017 ANA VITÓRIA PERES BILIATO
28 ALISTAMENTO 018271042399 14/09/2001 16/11/2017 ANDRÉIA NICOLLY SILVA DE OLIVEIRA
27 SEGUNDA VIA 008195582372 19/03/1961 16/11/2017 ANTONIO VALDIR LIMA DE SOUZA
42 ALISTAMENTO 018271112313 06/01/1999 17/11/2017 DIEGO RAMOS FERNANDES
43 ALISTAMENTO 018271122305 11/05/2000 17/11/2017 DIEGO SANTOS VIEIRA
36 ALISTAMENTO 018271092305 11/04/1999 16/11/2017 EDVANESSA LIMA DE AGUIAR
22 SEGUNDA VIA 000100532364 01/02/1967 16/11/2017 IRACEMA VIANA DA SILVA
30 TRANSFERÊNCIA 013537632364 10/03/1986 16/11/2017 JÚNIOR FERNANDES ALCOBA
34 ALISTAMENTO 018271072330 13/07/2001 16/11/2017 LAURA DOS SANTOS SOUZA
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39 REVISÃO 007137612330 11/02/1968 17/11/2017 MARIA DAS GRAÇAS CAITANO DE LIMA
37 ALISTAMENTO 018271102330 29/07/2000 16/11/2017 MARYÂNGELA PANTOJA DE FREITAS
23 ALISTAMENTO 018271002364 01/05/1999 16/11/2017 MATHEUS BOUCHABKI MORAIS
32 ALISTAMENTO 018271052372 26/08/2001 16/11/2017 MELISSA CRISTINA PANTOJA DE FREITAS
19 ALISTAMENTO 018270982305 10/07/2001 16/11/2017 MICAEL SUAREZ SOLIZ
33 ALISTAMENTO 018271062356 16/05/2001 16/11/2017 STEFANNY DOS SANTOS SILVA
41 TRANSFERÊNCIA 010792852364 08/08/1981 17/11/2017 SUZE DE SOUZA LOPES PADUANO
40 REVISÃO 005638802313 16/05/1973 17/11/2017 TOLENTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA
24 ALISTAMENTO 018271012348 16/09/2001 16/11/2017 VINICIUS CASERES BORGES
33 ALISTAMENTO 018271242330 26/11/2000 23/11/2017 ADRIANO MENDES DOS SANTOS
23 ALISTAMENTO 018271172305 19/11/1999 22/11/2017 ALINE ALVES DA COSTA
19 SEGUNDA VIA 000023652356 11/08/1949 22/11/2017 AMADEU NAZARE DE FREITAS
26 ALISTAMENTO 018271202305 20/10/2001 23/11/2017 ANA GABRIELA DA SILVA SOARES
12 ALISTAMENTO 018271152348 15/02/2000 21/11/2017 ANA PAULA FLORES SABINO
8 TRANSFERÊNCIA 188938440230 10/10/1990 20/11/2017 CESAR HENRIQUE GONÇALVES
17 REVISÃO 013281072305 05/09/1983 22/11/2017 CLAUDENIR MENDES DA SILVA MELO
15 REVISÃO 013150212399 15/11/1985 21/11/2017 CRISTIANE MENDES DA SILVA
6 REVISÃO 012942152348 17/02/1969 20/11/2017 DIRCEU JOSE MACIEL
16 REVISÃO 008581232313 16/05/1979 22/11/2017 DJARA NASCIMENTO BALBINO EXCLUÍDO
32 REVISÃO 011719622313 11/01/1982 23/11/2017 EDIVALDO ORO WARAM
29 REVISÃO 000096012364 01/05/1945 23/11/2017 EDMUNDO AVELINO DA SILVA
14 ALISTAMENTO 018271162321 21/04/2001 21/11/2017 FERNANDA CUEBO DOS SANTOS
1 ALISTAMENTO 018271132380 03/09/1999 20/11/2017 FRANCIELE RODRIGUES FERREIRA
4 REVISÃO 006523132372 08/12/1969 20/11/2017 FRANCISCO COSTA FILHO
37 TRANSFERÊNCIA 014313222372 06/07/1990 23/11/2017 GREICE LEITE DE FREITAS
7 REVISÃO 013143062399 02/03/1984 20/11/2017 GRETHE TUPARI
36 ALISTAMENTO 018271262305 13/11/2001 23/11/2017 JHONATAN RODRIGUEZ SOBRAL
11 REVISÃO 005984592399 24/06/1971 21/11/2017 JOÃO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA
2 SEGUNDA VIA 006112042380 10/04/1952 20/11/2017 JOAO CARLOS FERNANDES BRAGA
39 ALISTAMENTO 018271272380 06/08/1979 23/11/2017 KARINA ROCHA MENDES
21 SEGUNDA VIA 014737012399 11/11/1989 22/11/2017 KELLY MACEDO TORRES
47 ALISTAMENTO 018271322348 01/05/2000 24/11/2017 LUCAS MENDES DA SILVA
22 REVISÃO 011713332305 31/08/1983 22/11/2017 LUCIANE VACA CORTEZ
18 REVISÃO 000089902372 14/02/1962 22/11/2017 LUZIA SILVA MIGUEL
25 ALISTAMENTO 018271192372 21/03/1961 23/11/2017 MARIA FÁTIMA PINTO
44 ALISTAMENTO 018271302380 26/09/2001 24/11/2017 MARIA MADALENA MASCARENHA GREGORIO
31 ALISTAMENTO 018271232356 16/11/2001 23/11/2017 MARIA STÉFANE PARENTE BARBOZA
48 ALISTAMENTO 018271332321 17/04/1932 24/11/2017 MIGUEL JOSE DA TRINDADE
45 ALISTAMENTO 018271312364 01/07/2000 24/11/2017 RODRIGO DA SILVA OLIMPIO
42 ALISTAMENTO 018271282364 11/06/2000 24/11/2017 RODRIGO TORRES RIBEIRO
27 ALISTAMENTO 018271212399 27/03/2000 23/11/2017 SANDY ALVES ARAUJO
46 REVISÃO 014770232372 20/09/1989 24/11/2017 SIMONE MANUSSAKIS FERREIRA MONTEIRO
28 ALISTAMENTO 018271222372 07/06/2000 23/11/2017 THIAGO GUILHERME MARTINS TORRICO
43 ALISTAMENTO 018271292348 25/05/2001 24/11/2017 THIAGO VINICIUS PEREZ RAMOS
3 ALISTAMENTO 018271142364 25/05/2000 20/11/2017 VANESSA NORONHA BORBOSA DA SILVA
41 SEGUNDA VIA 000016482399 31/03/1957 24/11/2017 WANDA ALVES DE SOUZA EXCLUÍDO
28 TRANSFERÊNCIA 001756202364 16/06/1929 30/11/2017 ABDIAS GOMES DE ARAUJO
4 SEGUNDA VIA 008201702364 11/10/1959 27/11/2017 ALFREDO DA SILVA
27 REVISÃO 015706412399 13/06/1988 30/11/2017 ANTONIA MACURAP
31 ALISTAMENTO 018271432305 29/03/1995 30/11/2017 CALEBE DE LUCENA SARMENTO AURELIANO
16 TRANSFERÊNCIA 008967822321 01/07/1979 28/11/2017 CELIO PEREIRA LEITE
1 ALISTAMENTO 018271352399 22/10/2000 27/11/2017 EDNA DE SOUZA RODRIGUES
7 TRANSFERÊNCIA 011182192399 31/12/1981 27/11/2017 FREDSON ALVES DA SILVA
20 REVISÃO 015707632364 21/06/1992 28/11/2017 HAMILTON JORGE PAPADOPULOS DE OLIVEIRA
23 REVISÃO 011713102305 20/07/1982 29/11/2017 JACQUES LINS DE OLIVEIRA
32 ALISTAMENTO 018271442380 10/10/1997 30/11/2017 JAREDE DE LUCENA SARMENTO AURELIANO
8 REVISÃO 017203152356 12/04/1995 27/11/2017 JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
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29 SEGUNDA VIA 011615772305 04/06/1984 30/11/2017 JOHNNY MENDES FRANCA
33 ALISTAMENTO 018271452364 12/03/1957 30/11/2017 JOSÉ LEONIDAS MACIERO
3 REVISÃO 018269072399 20/11/2000 27/11/2017 KATIA ORO NAO
15 REVISÃO 008577212380 10/07/1978 28/11/2017 LEILA JAMIL ATALLA
18 ALISTAMENTO 018271392313 10/05/2001 28/11/2017 LUANDA VALQUIRIA BEZERRA BONILLA
17 ALISTAMENTO 018271382330 31/07/1997 28/11/2017 LUCIMARA CANOE
24 ALISTAMENTO 018271422313 20/09/1999 29/11/2017 MANOELA MOURA TAVARES
25 TRANSFERÊNCIA 012741202356 20/07/1975 29/11/2017 MARCILENE ALVES FERNANDES
21 ALISTAMENTO 018271412330 23/07/2001 29/11/2017 MICHELE PERES DE OLIVEIRA
22 SEGUNDA VIA 017276032399 13/11/1998 29/11/2017 NATALIA DIAS MAIA
30 REVISÃO 009327312321 07/09/1977 30/11/2017 PATRICIA ARAUJO RIBEIRO
9 ALISTAMENTO 018271372356 21/05/2000 27/11/2017 REGINALDO ARUA MACURAP
35 ALISTAMENTO 018271472321 17/03/2001 30/11/2017 SAMIRA ALVIS CUELLAR
19 ALISTAMENTO 018271402356 30/10/2000 28/11/2017 VANESSA MENDES BARROSO
20 REVISÃO 000030232364 04/01/1962 16/11/2017 ELIAS MARQUES DA SILVA
31 REVISÃO 010122482364 02/09/1972 16/11/2017 FABIO JESUS DE OLIVEIRA
29 REVISÃO 015525422321 29/03/1993 16/11/2017 JOSIEL DE SOUZA VIEIRA
21 ALISTAMENTO 018270992399 04/09/1998 16/11/2017 LUCIANO ORO MON
9 REVISÃO 015525112321 24/07/1992 20/11/2017 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
5 SEGUNDA VIA 015890032313 03/11/1993 20/11/2017 ELIAS DE SOUZA SEVERINO
38 SEGUNDA VIA 001804832399 13/02/1946 23/11/2017 ERIBALDO ALVES DE SOUSA
49 ALISTAMENTO 018271342305 31/10/1993 24/11/2017 ERICA RIBEIRO DE MORAES LIMA
24 ALISTAMENTO 018271182399 16/10/1997 22/11/2017 GENISON DE SOUZA
10 REVISÃO 015708272364 19/10/1993 20/11/2017 JAQUELINE BARBOSA ROSA
13 REVISÃO 013603052313 23/08/1985 21/11/2017 JOAO PAULO SAUCEDO PEREIRA
35 REVISÃO 014973612380 13/10/1991 23/11/2017 JOELSON FLORENCIO
30 REVISÃO 000134652313 10/10/1952 23/11/2017 LAURINDA JOSEFA DA SILVA
20 TRANSFERÊNCIA 000068672356 24/02/1953 22/11/2017 MARIA WANDA CAETANO DA SILVA
40 REVISÃO 003374762399 02/10/1965 24/11/2017 PEDRO MAXIMO FILHO
34 ALISTAMENTO 018271252313 12/09/1999 23/11/2017 SHIRLE ALMEIDA FLORENCIO
5 TRANSFERÊNCIA 010228132364 23/10/1980 27/11/2017 CELIA DE ALMEIDA BARROS DOS SANTOS
10 TRANSFERÊNCIA 015307552372 28/09/1990 27/11/2017 CLEICIANE PEREIRA NEVES
6 TRANSFERÊNCIA 045162770680 19/10/1963 27/11/2017 DANIEL DOS SANTOS
26 REVISÃO 008203852372 23/01/1944 29/11/2017 ELIZA MUNIS DOS SANTOS CORDEIRO
13 TRANSFERÊNCIA 009797962330 03/11/1981 28/11/2017 HARLEY DA SILVA QUIRINO
34 ALISTAMENTO 018271462348 29/11/1999 30/11/2017 KELLI ALVES FERREIRA
12 REVISÃO 009288122305 30/08/1980 27/11/2017 MANOEL RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA
14 REVISÃO 007656062380 30/06/1974 28/11/2017 MARIA EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO
11 REVISÃO 007750712348 21/08/1975 27/11/2017 MOISEZ GOMES PEREIRA
2 ALISTAMENTO 018271362372 03/08/2000 27/11/2017 WESLEY DE JESUS PINTO
Guajará-Mirim, 01 de Dezembro de 2017.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral

4ª Zona Eleitoral
Editais

Edital nº352/2017 - RAE's
O MM. Juiz em substituição da 04ª Zona Eleitoral do Município de Vilhena/RO, Andresson Cavalcante Fecury, no
uso de suas atribuições legais, considerando o constante no artigo 17º § 1º e 2º da Resolução 21.538, de
14/10/2003 e artigos 45, § 6º, 52, § 2º e 57, caput e § 2º do Código Eleitoral, resolve: publicar, para ciência dos
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interessados, a relação dos eleitores que tiveram deferidos os pedidos de Segunda Via dos títulos realizados entre
o período de 1º a 30/11/2017 conforme relação abaixo:
Inscrição – Nome do eleitor – Operação – Município-UF
013565292305 - MILTON FERNANDES JACINTO JUNIOR - 2º Via - VILHENA - RO
001114422356 - MILTON RAIMUNDO DE LUNA - 2º Via - VILHENA - RO
013544122380 - THIAGO PEREIRA DA SILVA - 2º Via - VILHENA - RO
Total de operações: 03
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz
Eleitoral em substituição que se expedisse o presente edital, afixando-o no local de costume e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral (TRE/RO), no prazo determinado por lei, para impugnação. Dado e passado neste
Município de Vilhena, Estado de Rondônia, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete. Eu,
Fabíola Bernardo Canuto Franco Assunção, Chefe de Cartório, digitei, subscrevo e assino o presente edital.
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.

6ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo: Prestação de Contas nº 970-05.2016.6.22.0006
Candidato(a): ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Cargo/Número/Eleição: Prefeito/13/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Rafael Balieiro Santos – OAB/RO nº 6864
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
ROBERTO EDUARDO SOBRINHO, candidato(a) ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
impropriedades/irregularidades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
2. Após intimado, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo legal (fl.454), devidamente certificado pelo
Cartório Eleitoral (fl.455), para manifestação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências
fls.446/452.
(...)
4. FALHAS NÃO SANANDAS:
4.1 Item 1.1.1 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
Trata-se de uma Inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante
de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, ou seja, esse fato prejudicou a
transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise, aplica-se RESSALVA ao descumprimento do prazo
estabelecido na legislação eleitoral
4.2 Item 2.1 do Relatório de Diligências (fls. 446/452) .
A não apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais para conferência é uma irregularidade de Inconsistência
grave, que revela a ausência de comprovação das doações recebidas, geradora de potencial julgamento pela não
prestação de contas, em razão da ausência de informação ou documento essencial ao exame.
4.3 Item 2.2 do Relatório de Diligências (fls. 446/452) .
Os gastos com a conta bancária de Outros Recursos c/c 77.157-0 (fls. 16/18) que deixaram de ser justificado e
que impede, de fato, que se verifique o destino de valores arrecadados em campanha, não gera transparência e
confiabilidade nas contas, dessa forma, a não comprovação dos gastos eleitorais das despesas efetivamente
pagas tratam-se de irregularidades por não ter sido comprovada nos termos preconizados no art. 48, parágrafo
único, I, c/c art. 55 da Res. 23.463/2015 TSE. Dessarte, a existência de gastos eleitorais, proveniente de
documento fiscal que não integra a prestação de contas, evidencia que a conta de campanha declarada à Justiça
Eleitoral não reflete a realidade dos gastos efetivamente realizados, fato que enseja a manifestação pela
DESAPROVAÇÃO das contas.
4.4 Item 2.3 do Relatório de Diligências (fls. 446/452) .
A não apresentação de documento essencial à análise da prestação de contas que é
os extratos bancários consolidados em sua forma definitiva que contemplam todo o período de campanha eleitoral
restou incompleto. Dessa forma, os extratos são documentos essenciais e indispensáveis para a comprovação da
movimentação financeira, de forma que a sua ausência compromete, sobremaneira, toda a documentação
supostamente apresentada por ser um dos elementos mínimos descritos no § 1º, do artigo 68 da Resolução TSE
23.463/2015. Os extratos bancários apresentados de forma incompleta, em desatendimento ao exigido pela
Resolução nº 23.463/2015 do TSE, em seu art. 48, II, a, acaba sendo uma falha que compromete a confiabilidade
das contas, manifesta-se pela DESAPROVAÇÃO das contas.
4.5 Item 3 do Relatório de Diligências (fls. 446/452) .
Não foram apresentados instrumentos de cessão de veículo e os documentos dos veículos em nome dos
proprietários que fizeram a doação/cessão dos veículos, contrariando o art. 19 c/c art. 53, II, da Res. 23.463/2015,
ou seja, acerca da irregularidade verificou-se desrespeito aos artigos da resolução, pois não foi possível constatar
nos autos que os doadores são os titulares dos bens doados, com isso houve descumprimento da norma, sendo
uma irregularidade de inconsistência grave, que denota o recebimento de doação por doador que não detém a
propriedade do bem doado e, nessa condição, está impedido de realizar a doação estimável em dinheiro, opina-se
pela DESAPROVAÇÃO.
4.6 Item 4 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
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A existência de dívidas de campanha é uma irregularidade Inconsistência grave, geradora de potencial
DESAPROVAÇÃO, que revela a ausência de pagamento de despesas de campanha eleitoral, sobre as quais
resta comprometido o controle da Justiça Eleitoral.
4.7 Item 5 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
Constatou-se que as referidas doações foram recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, tratando-se de uma impropriedade de inconsistência que não impede o
exame das contas, mas é geradora de RESSALVAS.
4.8 Item 6 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
O bloqueio judicial no valor de R$ 28.225,00 na conta do fundo partidário (fl.11) demonstra que o prestador está
inadimplente com obrigações contraídas e possui credores litigando em juízo, fato não esclarecido na prestação
de contas.
4.9 Item 7 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
O sistema SPCEWEB 2016 apontou divergência entre os dados relativos às despesas constantes da prestação de
contas examinada com aqueles constantes da prestação de contas parcial, sendo uma Irregularidade de natureza
grave, demonstrando que as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de recursos,
cuja conseqüência sobre o exame de regularidade das contas deve ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
4.10 Item 8 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
O sistema SPCEWEB 2016 apontou despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, sendo uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas
prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de recursos, cuja conseqüência sobre o exame de
regularidade das contas deve ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
4.11 Item 9.1 e 9.2 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
Não foi possível verificar na prestação de contas a efetiva quitação das despesas, frustrando o controle da Justiça
Eleitoral acerca da real movimentação financeira da campanha, contrariando o art. 13 da Res. TSE nº 23.463/2015
(uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou do candidato), falha que compromete a
confiabilidade das contas, opina-se pela DESAPROVAÇÃO das contas.
4.12 Item 9.3 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
Compra de acessório para carro, nota fiscal (fl.37), pago com recursos do fundo partidário conforme se constata
no extrato bancário c/c 77.194-5 (fl.09), não esclarecido se foi para atender os propósitos da campanha.
4.13 Item 9.4 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
O valor pago a empresa jurídica no valor de R$ 3.000,00 (fl.53) com recursos do fundo partidário c/c (fl.09), sem
documento fiscal correspondente contraria o art. 48, II, “c” da Res. 23.463/2015. Apesar de o art. 55 da referida
resolução aceitar recibo eleitoral, é importante mencionar que na emissão de nota fiscal sobre o valor pago é
aplicado desconto relativo ao imposto devido.
4.14 Item 9.5 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
Apesar de ter um cheque 850022 (fl.88) emitido para quitar a despesa contraída (fl.89), com recursos do fundo
partidário c/c 77.194-5, não foi possível verificar nos extratos bancários (fls.09/12) o valor compensado, sendo
assim não consta na prestação de contas a efetiva quitação das despesas, frustrando o controle da Justiça
Eleitoral acerca da real movimentação financeira da campanha, contrariando o art. 13 da Res. TSE nº
23.463/2015, falha que compromete a confiabilidade das contas, opina-se pela DESAPROVAÇÃO.

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 2017, Número 222

Porto Velho/RO, terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Página 14

4.15 Item 10 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
Apesar de o sistema ter apontado como sendo recurso de origem não identificada, verificou que se trata de
cheque emitido e não reapresentado para quitar as despesas efetuadas pelo candidato, sendo assim não restou
comprovada nos autos a efetiva quitação das despesas que seriam pagas por meio dos cheques devolvido pela
instituição bancária, frustrando o controle da Justiça Eleitoral acerca da real movimentação financeira da
campanha, contrariando o art. 13 da Res. TSE nº 23.463/2015, DESAPROVAÇÃO.
4.16 Itens 11 e 12 do Relatório de Diligências (fls. 446/452).
O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas
implicará a desaprovação da prestação de contas do candidato, falha que compromete a confiabilidade das
contas, descumprimento do art. 13 da Res. TSE nº 23.463/2015, DESAPROVAÇÃO.
(...)
6. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, opina-se pela DESAPROVAÇÃO das contas do candidato
ROBERTO EDUARDO SOBRINHO, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação
das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de ROBERTO EDUARDO SOBRINHO, candidato(a) ao cargo de Prefeito do município
de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 795-11.2016.6.22.0006
Candidato(a): CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO
Cargo/Número/Eleição: Vereador/40.500/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Caio Vinicius Corbari – OAB/RO nº 8121
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016,
no Município de Porto Velho, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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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As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
impropriedades/irregularidades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
4. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a
aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso
como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
(...)
Apesar de o sistema ter apontado como sendo recurso de origem não identificada, verificou que se trata de
cheque emitido e não reapresentado para quitar despesa efetuada pelo candidato, sendo assim não restou
comprovada nos autos a efetiva quitação das despesas que seriam pagas por meio do cheque devolvido pela
instituição bancária, conforme se constata nos extratos bancário (fls. 09/11), frustrando o controle da Justiça
Eleitoral acerca da real movimentação financeira da campanha, contrariando o art. 13 da Res. TSE nº
23.463/2015, opina-se pela DESAPROVAÇÃO das contas.
5.Do exame verificou-se descumprimento quanto à entrega da prestação de conta final contrariando o
estabelecido pelo artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/1997 c/c o art. 45 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, falha
insanável nas contas do candidato que não comprometem o seu resultado, o que enseja no mínimo ressalvas nas
contas.
(...)
7. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, opina-se pela DESAPROVAÇÃO das contas do candidato
CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação
das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO, candidato(a) ao cargo de vereador do
município de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).

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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Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 625-39.2016.6.22.0006
Candidato(a): JOSÉ ARY GURJÃO SILVEIRA
Cargo/Número/Eleição: Vereador/14.111/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): José Ary Gurjão Silveira – OAB/RO nº 121
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
JOSÉ ARY GURJÃO SILVEIRA, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
Após intimado, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo legal (fl.39), devidamente certificado pelo Cartório
Eleitoral (fl.40), para manifestação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências fls.76/80.
(...)
2. FALHAS NÃO SANADAS:
2.1 Item 1.1.1 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Trata-se de uma Inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante
de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, ou seja, esse fato prejudicou a

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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transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise, aplica-se RESSALVA ao descumprimento da norma
legal.
2.2 Item 3.1 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Foram solicitados os recibos eleitorais para examinar se os dados ali constantes conferem com os registros de
doações na prestação de contas, não foi apresentado, com isso observou-se que trata de uma irregularidade de
inconsistência grave, que revela a ausência de comprovação das doações recebidas, geradora de
DESAPROVAÇÂO das contas.
2.3 Item 3.2 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Não foi possível verificar se a natureza dos recursos próprios estimáveis em dinheiro recebidos de pessoas físicas
decorrem da sua atividade econômica ou os bens permanentes integrem o seu patrimônio, sendo uma
irregularidade de inconsistência grave, impedindo o efetivo controle da origem dos recursos pela Justiça Eleitoral,
fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.4 Item 3.3 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Divergência entre as doações diretas informadas pelo doador, mas não registradas na prestação de contas em
exame, é uma irregularidade de inconsistência grave, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas
contas prestadas, o que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.5 Item 3.4 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
A constatação de doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados a época é uma impropriedade de inconsistência que não impedi o exame das contas, mas é
geradora de RESSALVAS nas contas.
2.6 Item 4.1 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Constata-se que há uma ilegitimidade do pagamento de despesas cujo fornecedor é o próprio prestador de
contas, o que é uma irregularidade de inconsistência grave, que denota potencial desvio de recursos e/ou
apropriação indevida de recursos, fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.7 Item 4.2 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Foram detectadas despesas contraídas junto a pessoas jurídicas cuja comprovação se deu irregularmente, por
meio de documentos inválidos, o que denota que tais despesas não podem ser consideradas para fim de
prestação de contas, segundo a legislação fiscal, contrariando o que dispõe o art. 55 da Resolução TSE nº
23.463/2015, ou seja, o pagamento de despesas a pessoas jurídicas sem emissão de nota fiscal, quando não
permitido pela legislação local o pagamento por recibos ou outros documentos fiscais é uma irregularidade de
inconsistência grave, o que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.8 Item 4.3 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Constatação de despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época é uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas prestadas parcialmente
não refletiram a efetiva movimentação de recursos, o que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das
contas.
2.9 Item 5 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
Gastos Eleitorais que deixam de ser justificado e que impede, de fato, que se verifique o destino de valores
arrecadados em campanha, não gera transparência e confiabilidade nas contas, dessa forma, a não comprovação
dos gastos eleitorais das despesas efetivamente pagas tratam-se de irregularidades por não ter sido comprovada
nos termos preconizados no art. 48, parágrafo único, I, c/c art. 55 da Res. 23.463/2015 TSE. Dessarte, a
existência de gastos eleitorais, proveniente de documentos fiscais que não integram a prestação de contas,
evidencia que a conta de campanha declarada à Justiça Eleitoral não reflete a realidade dos gastos efetivamente
realizados, fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
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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2.10 Item 6 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
As Doações ou cessões temporárias de veículos em que o doador não é proprietário do veículo, há indícios de
fraude na identificação do doador, cuja irregularidade é de inconsistência grave, que denota o recebimento de
doação por doador que não detém a propriedade do bem doado e, nessa condição, está impedido de realizar a
doação estimável em dinheiro, fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.11 Item 7 do Relatório de Diligências (fls. 33/37) não foi sanado.
O sistema de prestação de contas eleitorais – SPCE apontou que há ausência de capacidade operacional do
fornecedor, conforme listado pelo sistema, o que é uma irregularidade de inconsistência grave, que denota a
transferência de valores sem a efetiva contrapartida do fornecimento de bens ou serviços, fato que reforça a
manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
(...)
4. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, e encontradas falhas na prestação de contas do candidato
que comprometem a regularidade e transparência das contas, consideradas estas em seu conjunto, razão pela
qual opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS do candidato JOSÉ ARY GURJÃO SILVEIRA, nos termos do
art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de JOSÉ ARY GURJÃO SILVEIRA, candidato(a) ao cargo de vereador do município de
Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 751-89.2016.6.22.0006
Candidato(a): IVANILDO JOSÉ DA SILVA
Cargo/Número/Eleição: Vereador/19.007/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Trabalhista Nacional – PTN
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Jeanderson Luiz Valerio – OAB/RO nº 6863
SENTENÇA
I - RELATÓRIO

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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IVANILDO JOSÉ DA SILVA, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no Município de
Porto Velho, pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e
aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
4. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
4.1 Foram declaradas doações diretas realizadas por outros prestadores de contas, proveniente de registro
efetuado pelo Candidato a Prefeito (fl. 41), mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando
indícios de omissão de receitas, contrariando o que dispõe o art. 48, I, c, da Resolução TSE n. 23.463/2015: (...)
4.2 Observa-se claramente que embora a Res. nº 23.463/2015 preveja a possibilidade de doação de recursos
estimáveis, é cogente o cumprimento do disposto no § 4º do art. 55, com a obrigatoriedade do registro na
contabilidade do candidato. (...)
4.3 Constatou-se que o candidato realizou gasto total com sua campanha eleitoral no valor de R$ 1.607,40 sendo
que foi omitida a contabilização de receita estimada em sua prestação de contas o valor de R$ 963,91
(295,00+390,00+278,91), que representa 60% do valor total gasto na campanha, portanto o valor total gasto em
sua campanha deveria ser de R$ 2.571,31. Desta feita, conclui-se que se trata de irregularidade de inconsistência
grave, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas o bastante para ensejar a
DESAPROVAÇÃO das contas, por serem falhas que comprometem a regularidade das contas.
(...)
6. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, opina-se pela DESAPROVAÇÃO das contas do candidato
IVANILDO JOSÉ DA SILVA, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de IVANILDO JOSÉ DA SILVA, candidato(a) ao cargo de vereador do município de Porto
Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
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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gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 747-52.2016.6.22.0006
Candidato(a): MARIA DULCINÉIA DA COSTA
Cargo/Número/Eleição: Vereador/19.126/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Trabalhista Nacional – PTN
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Raylan Araújo da Silva – OAB/RO nº 7075
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
MARIA DULCINÉIA DA COSTA, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
4. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
Foram declaradas doações diretas realizadas por outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação
de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas, contrariando o que dispõe o art. 48, I, c, da
Resolução TSE n. 23.463/2015: (...)
4.1. Neste sentido, observa-se claramente que embora a Res. nº 23.463/2015 preveja a possibilidade de doação
de recursos estimáveis, é necessário o cumprimento do disposto no § 4º do art. 55, o qual a obriga o registro
destes recursos na contabilidade do Candidato. (...)
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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4.2. Na prestação de contas da Candidata se verificou que foi contabilizado parcialmente o gasto em sua
campanha eleitoral (fl.22), em confronto ao registro do Candidato-Prefeito (fl. 23), sendo omitida a contabilização
de receita estimada recebida no valor de R$ 963,91 (295,00 + 390,00+278,91), sendo a irregularidade de
inconsistência grave, geradora de desaprovação, que denota a ausência de confiabilidade nas contas prestadas,
implicando em omissão de receitas.
5. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 59, caput c/c o art. 48, II, a, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, no entanto, verificou-se através do extrato bancário disponível do SPCE que não
houve movimentação financeira conforme informado pelo banco (fl.21). O candidato deveria ter apresentado o
extrato bancário compreendendo todo o período da campanha eleitoral, opina-se por RESSALVAS pelo
descumprimento da norma.
(...)
7. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS da
candidata MARIA DULCINÉIA DA COSTA, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de MARIA DULCINÉIA DA COSTA, candidato(a) ao cargo de vereador do município de
Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 704-18.2016.6.22.0006
Candidato(a): ANA FLORA CAMARGO GERHARDT
Cargo/Número/Eleição: Vereador/15.000/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Erika Camargo Gerhardt – OAB/RO nº 1911
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, apresentou prestação de
contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº
9.504/1997 e 41, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
3.

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

3.1. As receitas de recursos estimáveis em dinheiro estão descritas no Demonstrativo de Receitas Estimáveis em
Dinheiro disponível no SPCE (fl. 113). Entretanto, foram declaradas doações diretas realizadas por outros
prestadores de contas, proveniente de registro efetuado pela Direção Estadual (fl. 114) e pelo Candidato a Prefeito
(fl. 115/116), que não estão registradas na prestação de contas em exame (fl. 113) – Relatório de Receitas
Estimáveis, revelando indícios de omissão de receitas, contrariando o que dispõe o art. 48, I, c, da Resolução TSE
n. 23.463/2015: (...)
3.2. Neste sentido, observa-se claramente que embora a Res. nº 23.463/2015 preveja a possibilidade de doação
de recursos estimáveis, é necessário o cumprimento do disposto no § 4º do art. 55, o qual a obriga o registro
destes recursos na contabilidade do Candidato. (...)
3.3. Na prestação de contas da Candidata se verificou que foi contabilizado parcialmente o gasto em sua
campanha eleitoral (fl.113), em confronto ao registro do Candidato-Prefeito, Direção Estadual e o CandidatoPrestador, sendo omitida a contabilização de receita estimada recebida no valor de R$ 8.190,00
(5.000,00+365,00+365,00+365,00+365,00+365,00+1.000+365,00), sendo a irregularidade de inconsistência grave,
geradora de desaprovação, que denota a ausência de confiabilidade nas contas prestadas, implicando em
omissão de receitas.
4. Constatou-se, conforme Relatório de doações a Terceiro efetuado por Candidato a Prefeito (fl.115) que a
candidata recebeu 600 litros de combustíveis no valor total de R$ 2.190,00, sem o correspondente registro em sua
contabilidade e sem registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015.
4.1. Aferiu-se, pelo que dos autos consta, consumo de combustível a ponto de macular a veracidade das
informações, o que enseja a manifestação pela desaprovação das contas.
(...)
4.2. Detectaram–se despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões
de veículos ou publicidade com carro de som, de forma compatível, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015 (receitas e despesas,
especificadas).
5. O extrato bancário (fl. 09) não foi apresentado na forma exigida pelo art. 59, caput c/c o art. 48, II, a, da
Resolução nº 23.463/2015, sendo apresentado de forma parcial, o candidato deveria ter apresentado o extrato
bancário compreendendo todo o período da campanha eleitoral, devidamente consolidado, fato que enseja
ressalva nas contas.
(...)
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7. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS da
candidata ANA FLORA CAMARGO GERHARD, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, candidato(a) ao cargo de vereador do
município de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 771-80.2016.6.22.0006
Candidato(a): ARTUR PEREIRA MALDONADO
Cargo/Número/Eleição: Vereador/54.321/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Pátria Livre – PPL
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Maurílio Pereira Junior Maldonado – OAB/RO nº 4332, Aglin Daiara Passareli da Silva Maldonado –
OAB/RO nº 7439 e Welinton Rodrigues de Souza – OAB/RO nº 7512
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
ARTUR PEREIRA MALDONADO, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido Pátria Livre – PPL, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação
e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
3. FALHAS NÃO SANADAS:
3.1 Item 2.2 do Relatório de Diligências (fls. 25/29) não foi sanado.
O candidato alega (fl.34) que “trata receitas estimáveis em dinheiro, que, na prestação de contas final tiveram sua
devida apresentação conforme preconiza a legislação vigente, o que sanou a época a inobservância”.
Em que pese à alegação do candidato, o sistema SPCE apontou a ocorrência do item 2.2 do relatório de
diligência, sendo assim, constatou-se que as doações recebidas em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época é uma impropriedade de inconsistência que não impede o exame das
contas, mas é geradora de Ressalvas nas contas pelo não cumprimento dos prazos previstos na lei eleitoral.
3.2 Item 3.1 do Relatório de Diligências (fls. 25/29) não foi sanado.
O candidato alega (fls. 34/35) “que o legislador ao propor limites usando como indexador as despesas de
campanha, não o faz separando receitas financeiras recebidas em dinheiro das receitas constituídas por recursos
estimáveis em dinheiro, portanto, a soma total das despesas da prestação de contas em apreço foi de: R$
106.200,00, que traz um limite de R$ 10.620,00 a ser gasto com alimentação, limite este, superior aos gastos
totais com alimentação, que somou R$ 7.577,00”
Em que pese à alegação do candidato, saliente-se que o art. 38, I, da Resolução nº 23.463/2015 estabelece que
os gastos com alimentação de pessoal sejam de 10% em relação ao total dos gastos da campanha contratado, ou
seja, o limite é sobre as Despesas Efetivamente Contratadas em Dinheiro. O exame do caso concreto revela, no
entanto, que o total dos gastos contratado da campanha foi de R$ 57.700,00; desses, foram gastos com
alimentação de pessoal R$ 7.577,00, correspondente a 13,13% do total, vale dizer 3,13% a mais que o máximo
permitido (10% - R$ 5.770,00), que apesar de ser uma irregularidade de inconsistência grave, geradora de
potencial desaprovação, trata-se, portanto, de extrapolação irrisória, situação que enseja a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fato que gera a manifestação de Ressalvas nas contas.
3.3 Item 3.2 do Relatório de Diligências (fls. 25/29) não sanado.
O candidato fez suas alegações conforme folha 35, item 3.2 dos autos.
O candidato apresentou suas razões para a falta de registro e encaminhamento das informações. As razões
apresentadas pelo candidato não se sustentam, pois é obrigação do prestador de contas, proceder ao registro de
todas as receitas e despesas no SPCE e efetuar seu encaminhamento à Justiça eleitoral, nos termos da
legislação em vigor. Assim sendo, e não sendo possível o saneamento da falha, considerando-se que já houve a
prestação de contas final, e sem prejuízo do que estabelece o art. 43, § 6°, da Resolução TSE n. 23.463/2015, tal
fato é uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas parcialmente não refletiram a efetiva
movimentação de recursos, no entanto, houve o registro de tais despesas na prestação de contas final, opina-se
por RESSALVAS nas contas pela não realização dos registros no prazo estabelecido.
3.4 Item 4 do Relatório de Diligências (fls. 25/29) sanado parcial, com a apresentação dos documentos que
comprovam os gastos com Outros Recursos c/c 30.775-0, ag. 3796-6, conforme folhas 134 a 187.
O candidato deixou de apresentar os documentos que comprovam os gastos com os seguintes números de
cheque e valores, conforme se constatou no extrato bancário fls. 03/05: cheques nº 850.009 no valor de R$
600,00; 850.051 – R$ 200,00; 850.014 – R$ 350,00; 850.010 – R$ 1.000,00; 850.066 – 300,00; 850.004 – R$
2.500,00. Com isso o candidato deixou de comprovar despesa contratada no valor total de R$ 4.950,00 o que
representa 8,58% dos recursos financeiros movimentado com a conta de Outros Recursos que foi de R$
57.700,00.
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Os gastos que deixaram de ser justificado e que impede, de fato, que se verifique o destino de valores
arrecadados em campanha, não gera transparência e confiabilidade nas contas, dessa forma, a não comprovação
dos gastos eleitorais das despesas efetivamente pagas tratam-se de irregularidades por não ter sido comprovada
nos termos preconizados no art. 48, parágrafo único, I, c/c art. 55 da Res. 23.463/2015 TSE. Dessarte, a
existência de gastos eleitorais, proveniente de documento fiscal que não integra a prestação de contas, evidencia
que a conta de campanha declarada à Justiça Eleitoral não reflete a realidade dos gastos efetivamente realizados,
fato que enseja a manifestação pela Desaprovação das contas.
3.5 Item 7 do Relatório de Diligências (fls. 25/29) não sanado.
O Candidato alega (fl.36) que “foi uma conta para receber recursos financeiros advindos de fundos partidários,
como não houve nenhuma transferência para a conta em destaque, o que pode ser comprovado nas prestações
de contas da respectiva agremiação partidária, portanto, não vislumbramos necessidade de gerar outra prestação
de contas retificadora para apenas registrar uma conta sem movimento, omissão que não trouxe prejuízo a Justiça
Eleitoral, uma vez que não fora omitido nenhum tipo de movimentação financeira”.
Saliente-se que a ausência de registro na prestação de contas de contas bancárias constantes na base de dados
de extratos eletrônicos no SPCE é uma irregularidade de inconsistência grave, que caracteriza a omissão na
informação de conta bancária de campanha eleitoral relativa ao registro integral da movimentação financeira,
geradora de desaprovação.
A justificativa do candidato não prospera, pois deveria ter sido registrado no sistema SPCE a devida conta
bancária para receber Recursos do Fundo Partidário, no entanto, verificou-se que o candidato apresentou o
Extrato Bancário 30.776-9, ag. 3796-6 (fl.09/11) de forma a comprovar que não recebeu Recursos do Fundo
Partidário, bem com foi feito pesquisa no SPCE e não foi constatado repasse financeiro proveniente do Fundo
Partidário para o candidato. A falha apontada pelo sistema quanto à omissão do candidato de não cadastrar a
conta no SPCE – Sistema de Prestação de Contas Eleitoriais, não é suficiente para desaprovação, mas enseja a
manifestação de Ressalvas pelo não cumprimento da norma legal.
(...)
6. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, e encontradas falhas na prestação de contas do candidato
que comprometem a regularidade e transparência das contas, razão pela qual opina-se pela DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS do candidato ARTUR PEREIRA MALDONADO, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de ARTUR PEREIRA MALDONADO, candidato(a) ao cargo de vereador do município de
Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral
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Processo: Prestação de Contas nº 684-27.2016.6.22.0006
Candidato(a): WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Cargo/Número/Eleição: Prefeito/15/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Henrique Eduardo da Costa Soares – OAB/RO nº 7363
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, candidato(a) ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, apresentou prestação de
contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº
9.504/1997 e 41, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
Após intimado, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo legal (fl.3.619), devidamente certificado pelo
Cartório Eleitoral (fl.3.620), para manifestação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências
fls.3.594/3.617.
2. FALHAS NÃO SANANDAS:
2.1 Item 1.1.1 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
Trata-se de uma Inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante
de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, ou seja, esse fato prejudicou a
transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise, aplica-se RESSALVA ao descumprimento do prazo
estabelecido na legislação eleitoral.
2.2 Item 1.2 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O candidato não apresentou o extrato bancário de nº 77116-3 que movimentou a conta de Outros Recursos em
sua forma integral, contemplando todo o período da campanha, descumprindo a exigência do art. 48, inciso II, a,
da Resolução 23.463/2015.
O extrato bancário da Conta de Outros Recursos (fls. 1.595/1.613) apresentou
saldo de R$ 29.927,85.
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Da analise dos autos, a falha apontada no relatório de diligência tem como a questão principal a ausência de
extratos bancários englobando todo o período de campanha que é uma falha insanável, no sentido de que se trata
de uma irregularidade que compromete a confiabilidade das contas, medida esta que impede a correta análise da
movimentação financeira da prestação de contas. Sendo assim, as ausências de tais informações essenciais
frustram, efetivamente, a confiabilidade das contas.
A omissão do candidato em apresentar os extratos bancários de forma completa é causa para desaprovação das
contas.
(...)
A não apresentação dos extratos bancários é falha grave que torna a prestação de contas não confiável, pois
compromete a regularidade e fidedignidade das informações prestadas, nos termos do art. 48, inciso II, alínea "a"
da Resolução TSE nº 23.463/2015, dessa forma a apresentação dos documentos comprobatórios da
movimentação financeira é obrigatória.
(...)
Observa-se que a Res. 23.463/2015 exige que os extratos bancários de todo o período de campanha componham
a prestação de contas, pois constituem instrumentos indispensáveis ao efetivo controle, com o fim de deixar
transparente sua movimentação financeira para possibilitar a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A correta escrituração da movimentação financeira da campanha eleitoral é elemento fundamental para uma
análise tecnicamente útil e efetiva da prestação de contas do candidato. A ausência dos extratos bancários de
forma completa é irregularidade que compromete a lisura das contas, além de inviabilizar o conhecimento da real
movimentação financeira do candidato, ou seja, impede a efetiva e integral fiscalização das receitas arrecadadas e
das despesas efetuadas pelo candidato, prejudicando dessa forma a confiabilidade dos dados apresentados pelo
prestador de contas.
(...)
Ante o exposto, o extrato bancário de forma integral, contemplando todo o período de campanha é documento
cuja apresentação é obrigatória e devem abranger todo o período da campanha, conforme previsto no art. 48, II, a,
da Res. 23.463/2015, sendo essencial para a verificação do trânsito dos recursos financeiros de campanha, logo,
a ausência ainda que parcial deste documento torna a análise das contas prejudicada não se podendo aferir, com
certeza, a licitude da movimentação financeira, sendo assim, é vício que compromete a regularidade e
confiabilidade das contas, irregularidade de inconsistência grave, que revela restrição técnica ao exame, visto que
o lastro documental apresentado não está revestido da necessária informação para sustentar as conclusões do
exame, fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.3 Item 2 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O prestador de contas deixou de registrar em sua prestação de contas o valor de R$ 1.000,00 o que representa
0,12% em relação ao valor total arrecadado, trata-se de uma irregularidade de inconsistência grave, que denota a
ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, no entanto, o valor é irrisório em relação ao total
arrecadado que foi de R$ 806.443,00, manifesta-se por aplicação de RESSALVAS nas contas.
2.4 Item 3 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O candidato deixou de apresentar do Cronograma de pagamento e a forma de quitação, que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e Indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido, conforme art. 27 § 3º, II, III da Resolução TSE
nº 23.463/2015, opina-se por RESSALVAS nas contas por descumprimento conforme estabelecido na norma.
2.5 Item 4.1 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
Constatação de despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época é uma irregularidade que demonstra que as contas prestadas parcialmente não refletiram a
efetiva movimentação de recursos, manifesta-se por aplicação de RESSAVAS nas contas pelo não cumprimento
do art. 43, § 6º, da res. 23.463/2015.
2.6 Item 4.2 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
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A contratação de despesa após a data da eleição é uma irregularidade de inconsistência grave, que infringe o
marco final para a realização de despesas eleitorais (o dia da eleição), geradora de DESAPROVAÇÃO.
2.7 Item 4.3 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O candidato apresentou os documentos que comprovam os gastos com passagens aéreas conforme determina o
art. 55, § 6º da res. 23.463/2015.
Entretanto, verificou-se que houve despesas com a compra de passagens aéreas no valor total de R$ 14.096,40
para diversas pessoas, apesar de constar na prestação de contas (fls. 2.901 a 2.925) documentos idôneos que
comprovem o gasto com passagens aéreas, verificou-se que não consta nos autos relatório ou documento que
comprovem que as pessoas beneficiadas com passagens tenham vinculação com a campanha do candidato,
melhor dizendo os beneficiários das passagens não constam na prestação de contas, não havendo prova que
demonstrem que as pessoas beneficiadas foram para atender propósitos da campanha, sendo uma inconsistência
que compromete a confiabilidade das contas, fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.8 Item 4.4, 4.5 e 4.6 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O não atendimento para esclarecer as falhas detectadas nos itens 4.4, 4.5 e 4.6 do relatório de diligências
prejudicam a transparência e confiabilidade nas contas, manifesta-se por aplicação de RESSALVAS nas contas.
2.9 Item 5 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O descumprimento do prazo para abertura de conta bancária pelo candidato (dez dias da concessão do CNPJ) é
uma irregularidade por ter extrapolado o prazo em 32 dias. Entretanto, foi verificado que essa conta foi aberta
especificamente para receber Recursos do Fundo Partidário, sendo detectado repasse financeiro do fundo no
valor de R$ 70.000,00, manifesta-se por aplicação de RESSALVAS pelo não cumprimento do art. 7, § 1º, a, da
Res. 23.463/2015.
2.10 Item 6 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
O valor das sobras financeiras de campanha registrado na prestação de contas não confere com qualquer guia de
depósito ou transferência constante nas presentes contas relativo à conta bancária de destino da sobra financeira,
ou seja, inexiste nos autos, qualquer documento apto a comprovar o seu recolhimento à respectiva direção
partidária. Assim, a não apresentação de documentação obrigatório em sua integralidade, compromete a
confiabilidade das contas e prejudica o controle pela Justiça Eleitoral.
As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito,
conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral (art. 46, §
1º, da Res. TSE nº 23.463/2015). O comprovante de transferência das sobras de campanha deveria ter sido
juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido (art. 46, § 2º, Res. 23.463/15).
Como o candidato não apresentou nos autos a guia de depósito referente às sobras financeiras de campanha, não
havendo comprovação do seu recolhimento à respectiva direção partidária (declaração firmada pela direção
partidária), omissão que infringe o art. 46, bem como o art. 48, inciso II, alíneas “b e d” da Res. 23.463/2015.
(...)
2.11 Item 7.1 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
A ausência de capacidade econômica de doadores registrados como desempregados no Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED é uma irregularidade de inconsistência grave que denota o recebimento
de doação por doador que não detém capacidade econômica para fazer a doação, desconhecendo-se a real
origem dos recursos, fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.12 Item 7.2 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
A doação realizada pela pessoa física, conforme apontado pelo sistema SPCE, que possivelmente integre o
quadro societário, diretoria, ou seja, responsável por empresa e organização recebedora de recursos públicos
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tem-se uma irregularidade de inconsistência grave, podendo caracterizar o ingresso de recursos públicos de forma
indireta na campanha eleitoral, fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.13 Item 7.3 do Relatório de Diligências (fls. 3.594/3.617) não foi sanado.
As doações realizadas pelas pessoas físicas, conforme apontado pelo sistema SPCE, integram o quadro de
funcionários de uma mesma empresa em número significativo que indica possível doação indireta da pessoa
jurídica tratando-se de uma irregularidade de inconsistência grave, podendo caracterizar a doação indireta de
pessoa jurídica, implicando nas consequências relativas ao recebimento de fontes vedadas, fato que enseja a
manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
(...)
4. Assim, a não observância das formalidades relativas aos extratos bancários da conta aberta para
movimentação de arrecadação e gastos de campanha (conta de outros recursos) conforme dispostas na Res.
23.463/2015, e a mencionada sequência de atos irregulares nas contas apresentadas pelo prestador de contas,
comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas. As situações apontadas, neste parecer, são
de impropriedades e irregularidades que dificultam e/ou impedem a verificação da regularidade das contas
impedindo a devida fiscalização pela Justiça Eleitoral, razão pela qual opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS do candidato WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, candidato(a) ao cargo de vereador do
município de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 928-53.2016.6.22.0006
Candidato(a): LEONARDO BARRETO DE MORAES
Cargo/Número/Eleição: Prefeito/14/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Márcio Melo Nogueira – OAB/RO nº 2827 e Cássio Esteves Jaques Vidal – OAB/RO nº 5649
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
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LEONARDO BARRETO DE MORAES, candidato(a) ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
impropriedades/irregularidades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
3. FALHAS NÃO SANADAS:
3.1 Item 1.1.1 do Relatório de Diligências (fls.358/390).
O candidato apresentou justificativa em relação ao item 1.1.1 conforme folhas 399/403
(...)
Apesar de o candidato ter apresentado justificativa, a inobservância do art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº
23.463/2015 e uma irregularidade de Inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o
controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, ou seja, esse
fato prejudicou a transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise, aplica-se RESSALVA ao
descumprimento do prazo estabelecido na legislação eleitoral.
3.2 Item 2.1 do Relatório de Diligências (fls.358/390) .
O candidato apresentou justificativa em relação ao item 2.1 conforme folhas 399/403
Em que pese às alegações do candidato, o art. 6º, §, da Res. 23.463/2015 trata-se bens móveis, sendo verificado
que FRANCINEIDE PAES DA COSTA (fls.461/465) e GABRIEL SOARES DE LIMA (466/469) efetuaram doações
estimáveis de BEM IMÓVEL, o que deveria ter sido emitido recibo de doação, aplica-se RESSALVAS.
3.3. Item 3.2 do Relatório de Diligências (fls.358/390), o candidato juntou documentos nos autos(fls. 1.753/3.866)
para comprovar gastos com a conta de Outros Recursos, extrato bancários (fls. 420/439).
No entanto, verificou-se que não foi apresentado documentos idôneos para comprovar os gastos com a conta de
Outros Recursos.
(...)
Com isso o candidato deixou de comprovar despesa contratada no valor total de R$ 141.471,00 o que representa
26,20% dos recursos financeiros provenientes conta de Outros Recursos que foi de R$ 540.000,00.
Os gastos que deixaram de ser justificado e que impede, de fato, que se verifique o destino de valores
arrecadados em campanha, não gera transparência e confiabilidade nas contas, dessa forma, a não comprovação
dos gastos eleitorais das despesas efetivamente pagas tratam-se de irregularidades por não ter sido comprovada
nos termos preconizados no art. 48, parágrafo único, I, c/c art. 55 da Res. 23.463/2015 TSE. Dessarte, a
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existência de gastos eleitorais, proveniente de documento fiscal que não integra a prestação de contas, evidencia
que a conta de campanha declarada à Justiça Eleitoral não reflete a realidade dos gastos efetivamente realizados,
fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
3.4 Item 5 do Relatório de Diligências (fls.358/390).
O candidato apresentou não apresentou justificativa em relação ao item 5 conforme folhas (399/403).
O candidato não apresentou provas de como efetuou o pagamento de R$ 20.000,00 que faltava da nota fiscal nº
265.079 (fl.329), com isso o uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas contraria os artigos 13 e 32 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que implica em falha grave,
prejudicando a transparência e a confiabilidade das contas, ensejadora de DESAPROVAÇÃO.
3.5 Item 6 do Relatório de Diligências (fls.358/390) falha sanada
O candidato apresentou justificativa para o item 6 conforme (fl.402/verso)
Apesar da justificativa do candidato a prova de que a despesa foi contraída em data anterior a eleição se faz com
a emissão da nota fiscal até o dia da eleição, como a nota foi emitida dia 09/11/2016 conforme (fl.1.673), houve
descumprimento do art. 27 da Res. 23.463/2015, aplica-se RESSALVAS.
3.6 Item 10 do Relatório de Diligências (fls.358/390) falha sanada
O candidato apresentou justificativa para o item 6 conforme (fl.402/verso)
Apesar da justificativa apresentado pelo Candidato, constatou-se que as despesas contratadas em data anterior à
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época é uma irregularidade Irregularidade de
natureza grave, demonstrando que as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de
recursos, cuja consequência sobre o exame de regularidade das contas deve ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
(...)
5. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, e encontradas falhas na prestação de contas do candidato
que comprometem a regularidade e transparência das contas, razão pela qual opina-se pela DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS do candidato LEONARDO BARRETO DE MORAES, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
(...)
Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação
das contas do(a) candidato(a).

III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de LEONARDO BARRETO DE MORAES, candidato(a) ao cargo de Prefeito do município
de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
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Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 772-65.2016.6.22.0006
Candidato(a): JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO
Cargo/Número/Eleição: Prefeito/22/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido da República – PR
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO nº 5193
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO, candidato(a) ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2016, no Município
de Porto Velho, pelo Partido da República – PR, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e
aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
impropriedades/irregularidades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
4. FALHAS NÃO SANANDAS:
4.1 Item 1.1.1 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado.
Trata-se de uma Inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante
de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, ou seja, esse fato prejudicou a
transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise, aplica-se RESSALVA ao descumprimento do prazo
estabelecido na legislação eleitoral.
4.2 Item 2.1 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado.
Não foi juntado nos autos instrumento de cessão de veículo contrariando o art. 53, II, da Res. 23.463/2015,
RESSALVAS nas contas.
4.3 Item 2.2 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
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Não foi apresentado instrumento de cessão de veículo e o documento do veiculo em nome do proprietário que fez
a doação do veículo, estimado em R$ 1.500,00, contrariando o art. 19 c/c art. 53, II, da Res. 23.463/2015, ou seja,
acerca da irregularidade verificou-se desrespeito aos artigos da resolução, pois não foi possível constatar nos
autos que o doador é o titular da propriedade do objeto doado, com efeito, o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos – CRLV é o documento apto para tal comprovação, como o candidato não apresentou
o instrumento de cessão do bem e nem o comprovante de propriedade do veículo, cedido por Nicolas Souza
Moraes, houve descumprimento da norma, pois doações ou cessões temporárias de veículos em que o doador
não é proprietário do veículo é uma irregularidade de inconsistência grave, que denota o recebimento de doação
por doador que não detém a propriedade do bem doado e, nessa condição, está impedido de realizar a doação
estimável em dinheiro, fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
4.4 Item 2.3 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
O pagamento com cheque de nº 000026 no valor de R$ 2.000,00 (fl.310) que transitou na conta bancária de
Outros recursos c/c 6.316-9 (fl.309) em favor de Heli de Souza Guimarães, sem juntar nos autos documento fiscal
idôneo e/ou recibo de pagamento emitido em nome do candidato contraria o art. 55 da Res. 23.463/2015, trata-se
de uma irregularidade por descumprir uma obrigação de natureza eleitoral, comprometendo a regularidade,
consistência e confiabilidade das contas prestadas, opina-se pela DESAPROVAÇÃO.
4.5 Item 3 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
O sistema apontou recurso de origem não identificada no valor de R$ 300,00. Verificou-se quanto à inconsistência
que este valor foi depositado na conta bancária do FUNDO PARTIDÁRIO c/c 6339-8, ag. 1294-7 (fl.296), conta
que só deveria receber recursos dessa natureza. Com isso, referido valor não deveria ter sido utilizado (art. 26 res.
23.463/15).
Recursos de origem não identificada (RONI), inconsistência grave, que denota a não identificação da origem ou
licitude dos recursos próprios aplicados, acarretando o financiamento irregular de campanha eleitoral, o que
implica na desaprovação das contas e o encargo do candidato recolher junto ao Tesouro Nacional o valor de R$
300,00, nos termos do art. 26 caput e §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015.
A gravidade da falha está em receber e utilizar recursos não identificados na conta bancária específica para a
movimentação dos recursos do Fundo Partidário. No entanto foi possível identificar o doador que é o próprio
candidato conforme se constata no extrato bancário (fl.296). Sendo assim verificou-se que o candidato realizou
equivocadamente depósito na conta destinada a recursos do fundo partidário quando deveria tê-lo feita na conta
destinada a movimentação de outros recursos. Todavia, não houve prejuízo na analise da movimentação
financeira realizada pelo candidato, referida impropriedade é falha que enseja manifestação de RESSALVAS nas
contas.
4.6 Item 5 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
A falha apontada pelo sistema trata-se aquisição de combustível conforme se constata nas folhas 367/368, não há
nos autos comprovação de que a contratação das despesas ocorreu no curso da campanha, deduz que o
candidato utilizou combustível no curso da campanha e que apenas a emissão da nota fiscal é que foi realizada
após as eleições, mesmo assim contrariou o art. 27, § 1º da Res. 23.463/2015, opina-se por RESSALVAS tendo
em vista que a nota deveria ter sido emitida até do dia das eleições.
4.7 Item 6 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
A ausência de registro de transferências diretas declaradas por outros prestadores de contas é uma irregularidade
de inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a ausência de consistência e
confiabilidade nas contas prestadas, no entanto, a omissão do registro na prestação de contas corresponde a
1,2% das despesas em relação ao valor total contratado, opina-se por RESSALVAS nas contas.
4.8 Item 7 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
Constatação de despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época é uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas prestadas parcialmente
não refletiram a efetiva movimentação de recursos. A omissão quanto ao registro da despesa não foi justificada
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pelo candidato, no entanto referida despesa consta na apresentação das contas finais, o fato de não ter informado
à época contrariou o art 43, § 6º da res. 23.463/2015 implicando em uma inconsistência, fato que enseja
RESSALVAS nas contas.
4.9 Item 8.1 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado.
O valor das sobras financeiras de campanha registrado na prestação de contas não confere com qualquer guia de
depósito ou transferência constante nas presentes contas relativo à conta bancária de destino da sobra financeira,
ou seja, inexiste nos autos, qualquer documento apto a comprovar o seu recolhimento à respectiva direção
partidária. Assim, a não apresentação de documentação obrigatório em sua integralidade, compromete a
confiabilidade das contas e prejudica o controle pela Justiça Eleitoral.
As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito,
conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral (art. 46, §
1º, da Res. TSE nº 23.463/2015). O comprovante de transferência das sobras de campanha deveria ter sido
juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido (art. 46, § 2º, Res. 23.463/15).
Como o candidato não apresentou nos autos a guia de depósito referente às sobras financeiras de campanha, não
havendo comprovação do seu recolhimento à respectiva direção partidária (declaração firmada pela direção
partidária), omissão que infringe o art. 46, bem como o art. 48, inciso II, alíneas “b e d” da Res. 23.463/2015,
tratando-se de uma irregularidade de inconsistência grave, que denota a infração a regra que determinam que as
sobras de campanha sejam recolhidas ao diretório partidário, geradora de potencial desaprovação.
(...)
4.10 Item 9 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
Apesar de o sistema ter apontado que a doadora Elisangela Letícia Liborio não é proprietária do bem doado, foi
possível verificar que a mesma é proprietária de um veículo doado para campanha do candidato (fls.96/97)
Quanto aos doadores Juraci Almeida Dias e Walter Paiva de Moraes Junior verificou-se que não são proprietários
dos bens doados para campanha do candidato conforme se constata nas folhas 85/86 e 90/91, configurando
infração as normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do
doador e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio, art. 19, caput, da Res. 23.463/2015. Dessa
forma, doações ou cessões temporárias de veículos em que o doador não é proprietário do veículo é uma
irregularidade de inconsistência grave, que denota o recebimento de doação por doador que não detém a
propriedade do bem doado e, nessa condição, está impedido de realizar a doação estimável em dinheiro, fato
enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
4.11 Item 11 do Relatório de Diligências (fls. 380/391) não foi sanado
Esta falha está descrita no item 4.3 deste parecer conclusivo.
6. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, e encontradas impropriedades e irregularidades na
prestação de contas do candidato que comprometem a regularidade e transparência das contas, razão pela qual
opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS do candidato JOSÉ RIBAMAR DE ARAUJO, nos termos do art.
68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação
das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO, candidato(a) ao cargo de Prefeito do município de
Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
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gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 962-28.2016.6.22.0006
Candidato(a): RAIMUNDO SOARES DA COSTA
Cargo/Número/Eleição: Vereador/40.789/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): José Valter Nunes Junior – OAB/RO nº 5653
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
RAIMUNDO SOARES DA COSTA, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
impropriedades/irregularidades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
Após intimado, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo legal (fl.82), devidamente certificado pelo Cartório
Eleitoral (fl.83), para manifestação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências fls.76/80.
(...)
2. FALHAS NÃO SANANDAS:
2.1 Item 1.1.1 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.

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 2017, Número 222

Porto Velho/RO, terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Página 36

Trata-se de uma Inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante
de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, ou seja, esse fato prejudicou a
transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise, aplica-se RESSALVA ao descumprimento da norma
legal.
2.2 Item 2 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.
Tal fato se deu pelo aspecto puramente formal e também pela natureza insanável da falha cometida, ou seja,
ainda que o candidato apresentasse sua justificativa, não poderia o candidato retroagir no tempo para praticar os
atos de forma tempestiva, fato que enseja a manifestação de RESSALVA ao descumprimento da norma legal.
2.3 Item 3.1 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.
Foram solicitados os recibos eleitorais para examinar se os dados ali constantes conferem com os registros de
doações na prestação de contas, não foi apresentado, com isso observou-se que trata de uma irregularidade de
inconsistência grave, que revela a ausência de comprovação das doações recebidas, geradora de
DESAPROVAÇÂO das contas.
2.4 Item 3.2 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.
Gastos Eleitorais que deixam de ser justificado e que impede, de fato, que se verifique o destino de valores
arrecadados em campanha, não gera transparência e confiabilidade nas contas, dessa forma, a não comprovação
dos gastos eleitorais das despesas efetivamente pagas tratam-se de irregularidades por não ter sido comprovada
nos termos preconizados no art. 48, parágrafo único, I, c/c art. 55 da Res. 23.463/2015 TSE. Dessarte, a
existência de gastos eleitorais, proveniente de documentos fiscais que não integram a prestação de contas,
evidencia que a conta de campanha declarada à Justiça Eleitoral não reflete a realidade dos gastos efetivamente
realizados, fato que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.5 Item 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.
Não foi possível verificar se a natureza dos recursos próprios estimáveis em dinheiro recebidos de pessoas físicas
decorrem da sua atividade econômica ou os bens permanentes integrem o seu patrimônio, sendo uma
irregularidade de inconsistência grave, impedindo o efetivo controle da origem dos recursos pela Justiça Eleitoral,
fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.6 Item 5 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.
Divergência entre os dados relativos às despesas constantes da prestação de contas examinada com aqueles
constantes da prestação de contas parcial trata-se de uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as
contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de recursos, fato que reforça a manifestação
pela DESAPROVAÇÃO das contas.
2.7 Item 6 do Relatório de Diligências (fls. 76/80) não foi sanado.
A Constatação de despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época é uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas prestadas parcialmente
não refletiram a efetiva movimentação de recursos, fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das
contas.
(...)
4. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, e encontradas falhas na prestação de contas do candidato
que comprometem a regularidade e transparência das contas, consideradas estas em seu conjunto, razão pela
qual opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS do candidato RAIMUNDO SOARES DA COSTA, nos termos
do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação
das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
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Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de RAIMUNDO SOARES DA COSTA, candidato(a) ao cargo de vereador do município
de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 697-26.2016.6.22.0006
Candidato(a): EYDER BRASIL DO CARMO
Cargo/Número/Eleição: Vereador/45.745/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Richard Campanari – OAB/RO nº 2889, Erika Camargo Gerhardt – OAB/RO nº 1911 e Luiz Felipe
da Silva Andrade – OAB/RO nº 6175
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
EYDER BRASIL DO CARMO, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no Município
de Porto Velho, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
impropriedades/irregularidades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
2. FALHAS SANADAS:
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Nenhuma falha sanada do relatório de diligências (fls. 189/192).
3. FALHAS NÃO SANANDAS:
3.1 Item 1 do Relatório de Diligências (fls. 189/192) não foi sanado.
O candidato alega (fl. 196) que a impropriedade consiste em meras inobservâncias à Resolução TSE n.
23.463/2015 e que nenhum prejuízo ou desequilíbrio foi causado no pleito, muito menos em prejuízo à
transparência dos gastos.
Em que pese os argumentos do candidato, trata-se de uma Inconsistência grave que caracteriza omissão de
informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o
controle social, ou seja, esse fato prejudicou a transparência das contas, mas não impossibilitou sua analise,
aplica-se RESSALVA ao descumprimento.
3.2 Item 2 do Relatório de Diligências (fls. 189/192) não foi sanado.
O candidato alega (fl. 197) que consta nos autos a efetiva comprovação da procedência dos recursos, qual seja
empréstimo bastando conferir o contrato juntado aos autos às fls. 17/18.
Em que pese os argumentos do candidato, constatou-se que nos autos não constam contrato de empréstimos
devidamente formalizado, sendo que de fato, consta às fls. 17/18 apenas uma planilha de proposta simplificada de
empréstimo no valor de R$ 40.861,71, sendo assim não foi possível identificar o valor de R$ 30.000,00 que foi
depositado na conta bancária nº 77.092-2, ag. 0102-3 (fl.07). Com isso, verificou-se que não foi juntado ao feito os
documentos comprobatórios do empréstimo pessoal que o candidato informa que contraiu junto ao Banco Pan
S/A, sendo apenas uma mera alegação sem conteúdo comprobatório.
Dessa forma, não se pode afirmar que os recursos arrecadados têm origem lícita, pois não estão comprovados
por meio de documentação legal e idônea, conforme art. 15, § 1º da Resolução TSE n.23.463/2015.
Do exame dos autos verificou se que os recursos próprios decorrente de empréstimo, conforme informado pelo
candidato (fl.197), não possuem a seguinte documentação: contrato de empréstimo, prova de que o empréstimo
possui caução por bem que integre o patrimônio do candidato até o momento do registro de candidatura, ou que
não ultrapasse a capacidade econômica do candidato(art. 15 da Resolução TSE n. 23.463/2015).
O art. 6º da Res. 23.463/15 exige a emissão de recibo eleitoral para a arrecadação de recursos para a campanha,
com o objetivo de identificar a origem dos recursos, o que no caso dos autos, a ausência do recibo eleitoral e/ou
de outros documentos que possam comprovar a origem do recurso macula as contas do candidato, impedindo a
devida análise.
O art. 26, §1º, I, II da Res. 23.463/15 caracteriza como recurso de Origem não Identificada: a falta ou identificação
incorreta do doador; e/ou a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras. Considerando a
impossibilidade de se atestar a origem do recurso depositado em espécie na conta de campanha do candidato,
tem –se que o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional por considerá-lo de origem não identificada, nos
termos do § 3º, do art. 26, da Resolução TSE nº 23.463/2015, tal irregularidade é de inconsistência grave, pois a
arrecadação no valor de R$ 30.000,00 corresponde a um percentual que atinge 75% do valor financeiro total
arrecadado na campanha eleitoral, o que denota a ilicitude dos recursos próprios aplicados em campanha,
acarretando o seu financiamento irregular, implicando nas consequências fixadas pela norma de que o
recebimento de recursos de origem não identificada não podem ser utilizadas, fato que é geradora de
desaprovação das contas.
3.3 Item 3.1 do relatório de Diligências (fls. 189/192) não foi sanado.
O candidato alega (fl. 196) que a impropriedade consiste em meras inobservâncias à Resolução TSE n.
23.463/2015 e que nenhum prejuízo ou desequilíbrio foi causado no pleito, muito menos em prejuízo à
transparência dos gastos e que o cheque juntado à fl. 38 demonstra que tais gastos foram efetivados em favor da
campanha.
Em que pese os argumentos do candidato quanto à inobservância às regras básicas constantes na Resolução nº
23.463/2015, especificamente ao art. 15 da norma, onde diz que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser
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realizada por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome do candidato, o que no caso não há descrição do
destinatário ou contraente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Quanto ao cheque informado
pelo candidato (fl.38) que foi emitido em favor da empresa, está em desacordo com o art. 32 da res. 23.463/15 –
onde diz que os gastos eleitorais de natureza financeira podem ser efetuados por Cheque nominal. Os fatos do
não atendimento formal quanto ao preenchimento correto da nota fiscal e do cheque trata-se de uma
impropriedade que demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral, mas que não
comprometem, isoladamente, a regularidade das contas prestadas, o que enseja ressalvas nas contas.
3.4 Item 3.2 do relatório de Diligências (fls. 189/192) não sanada.
O candidato alega (fl.197) embora a data do documento fiscal seja posterior a eleição, o gasto fora realizado
durante o período do pleito em 13/09/2016, bastando conferir o cheque de fl. 52, e que a nota fora emitida em data
posterior tão somente em decorrência de ausência de sistema.
Em que pese os argumentos do candidato é importante mencionar que as eleições de 2016 ocorreu em
02/10/2016 e a nota fiscal foi emitida em 25/10/16, ou seja, 23 dias após as eleições. O artigo 27, § 1º, da res.
23.463/15 diz que os candidatos podem contrair obrigações até o dia das eleições, fato que não se pode constatar
nos autos se a despesa foi contraída antes da data prevista na norma. O candidato informa que a despesa
ocorreu durante o período do pleito em 13/09/16 e que foi pago o valor de R$ 1.391,60 (Cheque fl. 52),
compensado em 14/09/16, conforme extrato bancário (fl.08), tendo sido verificado que a nota fiscal foi no valor de
R$ 1.392,47 (fl.51), ou seja, há uma diferença de R$ 0,87, com isso deduz que a despesa foi paga a menor, fatos
que comprometem a confiabilidade e transparência das contas o que reforça a manifestação pela desaprovação
das contas.
3.5 Item 3.3 do Relatório de Diligências (fls. 189/192) sanada parcial, conforme documentos de fls. 237 a 267.
Em que pese à juntada dos documentos para comprovar os gastos realizados com combustível, o candidato
apresentou os documentos dos veículos e instrumentos de cessão das seguintes pessoas que doaram bens
móveis estimáveis em dinheiro para comprovar os gastos com combustível: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
SOUZA, ANA ALVES BARBOSA NETA e FRANCISCA ELENICE LOPES ALVES (fls. 249 a 267).
Quanto aos bens móveis (veículos) doados pelas pessoas físicas HILBER GUEDES FELIX e EVANELSON
FIGUEIRA SILVA foram apresentadas apenas Declaração de Aquisição da Propriedade dos veículos (fls.242 e
248), em desacordo com art. 53, II, da res. 23.463/2015, onde diz que a doação do bem estimável em dinheiro
deve ser comprovada de que a propriedade do bem cedido pertence ao doador, e isto se faz com juntada do
CRLV (certificado de registro e licenciamento de veículo) em nome do proprietário, sendo o documento apto para
tal comprovação, com isso houve desrespeito também ao art. 19, da resolução 23.463/2015 – Os bens estimáveis
em dinheiro doados por pessoas físicas devem integrar o seu patrimônio, assim doações ou cessões temporárias
de veículos em que o doador não é proprietário do veículo, trata-se de uma irregularidade de inconsistência grave,
que denota o recebimento de doação por doador que não detém a propriedade do bem doado e, nessa condição,
está impedido de realizar a doação estimável em dinheiro, fato que reforça a manifestação pela desaprovação das
contas.
3.6 Item 3.4 do relatório de Diligências (fls. 189/192) não sanada.
O candidato alega (fl.198) que a greve bancária inviabilizou parte do pagamento do pessoal que trabalhou nas
campanhas com cheques, haja vista que estes não seriam efetivamente sacado.
Em que pese os argumentos do candidato os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal ou transferência bancária, ressalvadas apenas os gastos de pequenos vultos que não
ultrapassem o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do disposto no art. 32 c/c 35, da Resolução TSE n.
23.463/15, no caso do item 3.4 apontado no relatório de diligências as despesas não foram pagas através dos
instrumentos previstos na norma, com isso a quitação de despesas em espécie individualmente superiores a R$
300,00 é uma irregularidade que tem impacto na infração à exceção normativa do fundo de caixa, que foi criado
para viabilizar a quitação de despesas em espécie, desde que de pequena monta. Por ser exceção à regra geral
que determina que o pagamento das despesas eleitorais ocorra por cheque nominal ou transferência bancária,
sua infração reforça a manifestação pela desaprovação das contas.
3.7 Item 3.5 do relatório de Diligências (fls. 189/192) não sanada.
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O candidato alega (fl. 197) quanto ao item 3.5, que estes consubstanciaram serviços continuados, de forma que,
mesmo diante da mora ou impropriedade técnica indicada (apresentação dos gastos de forma intempestiva),
nenhum prejuízo ou desequilíbrio foi causado no pleito, muito menos prejuízo à transparência dos gastos.
O candidato apresentou suas razões para a falta de registro e encaminhamento das informações supra na parcial
de 09/09 a 13/09/16, conforme estabelece o inciso II, § 1º do artigo 43 da Resolução nº 23.463/15. As razões
apresentadas pelo candidato não se sustentam, pois é obrigação do prestador de contas, proceder ao registro de
todas as receitas e despesas no SPCE e efetuar seu encaminhamento à Justiça eleitoral, nos termos da
legislação em vigor. Assim sendo, e não sendo possível o saneamento da falha, considerando-se que já houve a
prestação final, e sem prejuízo do que estabelece o art. 43, § 6°, da Resolução TSE n. 23.463/2015, tal fato é uma
irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas parcialmente não refletiram a efetiva
movimentação de recursos, fato que enseja a manifestação de RESSALVA nas contas pela não realização dos
registros no prazo estabelecido.
3.8 Item 3.6 do relatório de Diligências (fls. 189/192) não sanada
O candidato alega (fl.198/199) que boa parte das impropriedades apontadas neste item, correspondem aos
pagamentos realizados em espécie – vide item 3.4, e que os demais não ultrapassaram a importância de R$
300,00 não constaram dos lançamentos o item 3.4, entretanto igualmente foram saldados em espécie.
Em que pese às alegações do candidato de que fez os pagamentos diretamente em espécie foi em virtude da
greve bancária no período eleitoral, os gastos eleitorais de natureza financeira deveria ser efetuado por meio de
cheque nominal ou transferência bancária, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.463/2015. A existência
de movimentação de recursos fora da conta bancária específica impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, na
medida em que inviabiliza a aferição da real movimentação financeira do candidato.
Importante ressaltar que a greve bancária não escusa o candidato do cumprimento das obrigações impostas pela
legislação vigente, isto é, não se pode valer da greve para justificar o descumprimento de uma obrigação eleitoral,
cuja observância é importante para a devida transparência das contas e do uso de recursos na campanha, fato
que é uma irregularidade, e que tem sobre a conta um impacto de inconsistência grave, em razão do impedimento
do controle sobre a regularidade dos gastos eleitorais realizados em espécie, geradora de desaprovação das
contas.

3.9 Item 4.1 do relatório de Diligências (fls. 189/192) não sanada
O candidato não se manifestou.
A constituição de fundo de caixa em valor superior ao permitido, afronta os artigos 32 e 34 da Resolução TSE n.
23.463/15, sendo uma falha grave e insanável que compromete a transparência e fidedignidade das contas da
campanha impedindo o controle sobre a regularidade dos gastos eleitorais realizados em espécie, geradora de
desaprovação das contas.
4. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 03/11/2016, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015, trata-se de uma impropriedade de inconsistência que não impede o exame das contas geradora de
ressalvas.
5. Cumpre ressaltar que o candidato, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.504/97, é o responsável pela veracidade
das informações financeiras e contábeis constantes na presente prestação de contas, não se eximindo da
responsabilidade alegando ignorância sobre a origem e/ou destinação dos recursos recebidos em campanha, bem
como que constitui crime a falsidade das informações prestadas a Justiça Eleitoral, nos termos do art. 348 e
seguintes do Código Eleitoral.
6. Ante o exposto, realizada as análises necessárias, e encontradas falhas na prestação de contas do candidato
que comprometem a regularidade e transparência das contas, consideradas estas em seu conjunto, razão pela
qual opina-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS do candidato EYDER BRASIL DO CARMO, nos termos do
art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
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Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação
das contas do(a) candidato(a).
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de EYDER BRASIL DO CARMO, candidato(a) ao cargo de vereador do município de
Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 753-59.2016.6.22.0006
Candidato(a): ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Número/Eleição: Vereador/19.027/Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Trabalhista Nacional – PTN
Município: Porto Velho/RO
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
ARLINDO PEREIRA DE SOUSA, candidato(a) ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho, pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN, apresentou prestação de contas relativa à
arrecadação e aplicação de recursos da campanha, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, I,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
Previamente à análise técnica, expediu-se notificação prévia (fl. 32) para o(a) candidato(a) apresentar os
seguintes documentos obrigatórios: instrumento de mandado constituindo advogado para a prestação de contas e
extrato bancário de todo o período em que a conta de campanha ficou aberta. Além disso, para comparecer em
Cartório e assinar o extrato de prestação de contas final.
O candidato não foi encontrado para ser notificado pessoalmente no(s) endereço(s) que forneceu à Justiça
Eleitoral, consoante certidões de fls. 32v e 33. Diante disso, foi intimado via edital (fl. 35), deixando transcorrer in
albis o prazo para sanear as irregularidades.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela não prestação das contas em razão da ausência dos documentos
acima especificados.
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O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela não prestação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou a(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) transcrita(s) abaixo:
(...)
5. Os extratos bancários não apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
consistindo irregularidade grave, que denota a ausência de comprovação da movimentação financeira ou sua
ausência alegada no período de campanha eleitoral, não viabilizando o efetivo controle sobre as contas.
(...)
7. A ausência de assinatura do candidato no extrato de prestação de contas revela erro formal quando há nos
autos advogado constituído ou quando o candidato assina as demais peças dos autos.
8. É obrigatória a constituição de advogado no referido processo, de modo que o art. 48, II, alínea "f", da
Resolução TSE nº 23.463/2015 determina que a prestação de contas deve ser instruída com o "instrumento de
mandato para a constituição de advogado para a prestação de contas". O não atendimento para regularizar o vício
de representação processual, enseja o julgamento das contas como não prestadas, consoante expressamente
determina o art. 68, IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE nº 23.463/2015.
9. Diante do contexto descrito, manifesta-se pelo reconhecimento da NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS do
candidato ARLINDO PEREIRA DE SOUSA, nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante da(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) apontada(s) pela análise técnica, não há outro
caminho a não ser julgar as contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas de ARLINDO PEREIRA DE SOUSA, candidato(a) ao cargo de
vereador do município de Porto Velho, referentes às Eleições 2016.
Ressalte-se que o(a) candidato(a) ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 964-95.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Marcelino Maciel Mazalli Mariano – OAB/RO nº 946
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SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, referente às Eleições
Municipais de 2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação
prevista no art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.
O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, referentes ao pleito municipal de 2016, para que
surtam os devidos efeitos legais.
Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 965-80.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Breno Mendes da Silva Farias – OAB/RO nº 5161
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, referente às
Eleições Municipais de 2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação
prevista no art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.
O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
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É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, referentes ao pleito municipal de 2016,
para que surtam os devidos efeitos legais.
Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 4-08.2017.6.22.0006
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Daguimar Lustosa N. Cavalcante – OAB/RO nº 4120 e Edson de Oliveira Cavalcante – OAB/RO nº
1510.
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, referente às Eleições
Municipais de 2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação
prevista no art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.
O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, referentes ao pleito municipal de 2016, para que
surtam os devidos efeitos legais.
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Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 592-49.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Henrique Eduardo da Costa Soares – OAB/RO nº 7363
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB,
referente às Eleições Municipais de 2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação prevista no
art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.
O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, referentes ao pleito municipal de
2016, para que surtam os devidos efeitos legais.
Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 565-66.2016.6.22.0006
Partido: REDE SUSTENTABILIDADE – REDE
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Neila Carvalho de Sá – OAB/RO nº 5789
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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SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do REDE SUSTENTABILIDADE – REDE, referente às Eleições Municipais de
2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação prevista no
art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.
O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do REDE SUSTENTABILIDADE – REDE, referentes ao pleito municipal de 2016, para que surtam os
devidos efeitos legais.
Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 564-81.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Ruth M. Morimoto – OAB/RO nº 130-A
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, referente às Eleições
Municipais de 2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação prevista no
art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.

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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O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, referentes ao pleito municipal de 2016, para que
surtam os devidos efeitos legais.
Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 563-96.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Rosa Maria das Chagas Jesus – OAB/RO nº 391-B
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, referente às Eleições Municipais de
2016, apresentada em cumprimento ao art. 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015. Transcorreu in albis o prazo de três dias para a impugnação prevista no
art. 51 da mencionada resolução.
Os autos foram encaminhados para análise técnica, em cumprimento ao art. 59, § 2º c/c art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, retornando com parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas.
O Ministério Público também se manifestou pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer técnico
conclusivo.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente e com a documentação exigida na resolução supra, não
havendo impugnações.
No parecer técnico conclusivo foram apontadas impropriedades/irregularidades que configuram descumprimento
da legislação eleitoral, mas ensejam apenas ressalvas nas contas, pois não comprometerem sua regularidade
como um todo, razão pela qual se opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, APROVO COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, referentes ao pleito municipal de 2016, para que surtam os
devidos efeitos legais.
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 2017, Número 222

Porto Velho/RO, terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Página 48

Publique-se, registre-se e intime-se. Após, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 1-53.2017.6.22.0006
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Zoil Batista de Magalhães Neto – OAB/RO nº 1619
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em
cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela não prestação das contas.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela não prestação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou a(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) transcrita(s) abaixo:
(...)
3. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
Em pesquisa no SPCE e nos autos do Processo, foi possível verificar que os valores apontados acima tratam-se
de Recursos Estimáveis em dinheiro, cuja Resolução nº 23.463/2015, em seu art. 43, § 2º, fixa prazo para
apresentação dos Relatórios Financeiros dos Recursos EFETIVAMENTE RECEBIDOS em dinheiro, não
estabelecendo qualquer prazo referente aos recursos ESTIMÁVEIS, sendo assim, não houve descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha, dessa forma verificou-se que os valores apontados
tratam-se de arrecadação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, com isso não há intempestividade da
entrega dos relatórios, razão pela qual a não apresentação em 72 horas não constitui qualquer irregularidade.
4. Prestação de contas parcial

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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Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 09 a 13/09/2016).
O partido foi omisso quanto à entrega da prestação de contas parcial, fato que afrontou o art. 43, § 4º, da Res.
23.463/15, opina-se por aplicação de RESSALVAS na prestação de contas do partido pelo não cumprimento da
legislação eleitoral.
5. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 08/03/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
O partido entregou a prestação de contas final fora do prazo, o que é uma impropriedade de inconsistência que
não impede o exame das contas, mas é geradora de RESSALVAS nas contas.
6. A utilização dos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas, abaixo
relacionados, configura infração às normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da
atividade econômica do doador e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da
Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
O partido não juntou nos autos a comprovação de que os serviços doados constituem produto do próprio trabalho
do doador e/ou de suas atividades econômicas, contrariando o art. 18, inciso II, c/c artigos 19 e 53, inciso III, da
Res. 23.463/2015, o que enseja a manifestação de RESSALVAS nas contas pelo não cumprimento do dispositivo
da legislação eleitoral.
7. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
As contas foram apresentadas sem movimentação financeira e os extratos bancários não foram apresentados
para comprovar a ausência dessa movimentação, não foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando
a ausência da movimentação financeira (art. 48, II, a, c/c art. 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas
e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe o art. 7º da Resolução TSE nº 23.463/2015,
impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral
Não foi encontrada nenhuma conta bancária (fl.06).
A não comprovação de eventual ausência de movimentação financeira pela apresentação de extratos bancários
zerados e/ou declaração emitida pelo banco, certificando a ausência da movimentação financeira, é uma
irregularidade de inconsistência grave, que impede o exame da fiscalização pela Justiça Eleitoral, fato que enseja
a manifestação pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS, em razão da ausência de informação ou documento
essencial ao exame.
8. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela NÃO PRESTAÇÃO das contas do Partido Comunista do Brasil – PC do B, relativas às eleições de 2016, nos
termos do inciso IV do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante da(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) apontada(s) pela análise técnica, não há outro
caminho a não ser julgar as contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B, relativas às
Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, e, via de consequência, determino a suspensão do
repasse de cotas do fundo partidário ao referido partido.
Procedam-se as anotações necessárias.
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Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 968-35.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Thiago Fernandes Becker – OAB/RO nº 6839
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO PROGRESSISTA – PP, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em cumprimento aos
artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela não prestação das contas.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela não prestação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou a(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) transcrita(s) abaixo:
(...)
3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
As contas foram apresentadas sem movimentação financeira e os extratos bancários não foram apresentados
para comprovar a ausência dessa movimentação, não foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando
a ausência da movimentação financeira ( art. 48, II, a, c/c art. 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas
e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe o art. 7º da Resolução TSE nº 23.463/2015,
impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral
Não foi encontrada nenhuma conta bancária conforme se constata nas folhas 06/07.
A não comprovação de eventual ausência de movimentação financeira pela apresentação de extratos bancários
zerados e/ou declaração emitida pelo banco, certificando a ausência da movimentação financeira, é uma
irregularidade de inconsistência grave, que impede o exame da fiscalização pela Justiça Eleitoral, fato que enseja
a manifestação pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS, em razão da ausência de informação ou documento
essencial ao exame.
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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4. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela NÃO PRESTAÇÃO das contas do Partido Progressista – PP, relativas às eleições de 2016, nos termos do
inciso IV do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante da(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) apontada(s) pela análise técnica, não há outro
caminho a não ser julgar as contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA – PP, relativas às Eleições
Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, e, via de consequência, determino a suspensão do repasse de
cotas do fundo partidário ao referido partido.
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 566-51.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Jefferson Janones de Oliveira – OAB/RO nº 3802
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em
cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela não prestação das contas.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela não prestação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou a(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) transcrita(s) abaixo:

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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(...)
3. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
Em pesquisa no SPCE e nos autos do Processo, foi possível verificar que os valores apontados acima tratam-se
de Recursos Estimáveis em dinheiro, cuja Resolução nº 23.463/2015, em seu art. 43, § 2º, fixa prazo para
apresentação dos Relatórios Financeiros dos Recursos EFETIVAMENTE RECEBIDOS em dinheiro, não
estabelecendo qualquer prazo referente aos recursos ESTIMÁVEIS, sendo assim, não houve descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha, dessa forma verificou-se que os valores apontados
tratam-se de arrecadação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, com isso não há intempestividade da
entrega dos relatórios, razão pela qual a não apresentação em 72 horas não constitui qualquer irregularidade.
4. RECEITAS
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época: (...)
A falha apontada acima pelo sistema SPCE é uma impropriedade de inconsistência que não impede o exame das
contas, mas é geradora de RESSALVAS nas contas.
5. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
As contas foram apresentadas sem movimentação financeira e os extratos bancários não foram apresentados
para comprovar a ausência dessa movimentação, não foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando
a ausência da movimentação financeira ( art. 48, II, a, c/c art. 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Verificou-se que não há Extrato Eletrônico Disponível no SPCE (fl.17). A não comprovação de eventual ausência
de movimentação financeira pela apresentação de extratos bancários zerados e/ou declaração emitida pelo
banco, certificando a ausência da movimentação financeira, é uma irregularidade de inconsistência grave, que
impede o exame da fiscalização pela Justiça Eleitoral, fato que enseja a manifestação pela NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS, em razão da ausência de informação ou documento essencial ao exame.
6. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela NÃO PRESTAÇÃO das contas do Partido Social Democrata Cristão – PSDC, relativas às eleições de 2016,
nos termos do inciso IV do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante da(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) apontada(s) pela análise técnica, não há outro
caminho a não ser julgar as contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC, relativas às
Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, e, via de consequência, determino a suspensão do
repasse de cotas do fundo partidário ao referido partido.
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral
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Processo: Prestação de Contas nº 568-21.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, apresentou prestação de contas
relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de
Porto Velho, em cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
O Partido, na pessoa do seu representante, foi notificado pessoalmente para apresentar instrumento de mandado
constituindo advogado para a apresentação da prestação de contas, porém, deixou transcorrer in albis o prazo
estabelecido.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela não prestação das contas.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela não prestação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou a(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) transcrita(s) abaixo:
(...)
7. É obrigatória a constituição de advogado no referido processo, de modo que o art. 48, II, alínea "f", da
Resolução TSE nº 23.463/2015 determina que a prestação de contas deve ser instruída com o "instrumento de
mandato para a constituição de advogado para a prestação de contas". O não atendimento para regularizar o vício
de representação processual, enseja o julgamento das contas como não prestadas, consoante expressamente
determina o art. 68, IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE nº 23.463/2015.
8. Diante do contexto descrito, manifesta-se pelo reconhecimento da NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, nos termos
do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
9. Como conseqüência, caso assim entenda o Exmo. Juiz deverá ser imposto ao partido político, a perda do direito
ao recebimento da cota do Fundo Partidário, até a regularização de sua situação, nos termos do art. 73, inciso II
c/c § 1º da Resolução TSE n. 23.463/15.
(...)
Com o advento da Lei 12.034/2009, a natureza jurídica dos processos de prestação de contas foi modificada,
passando a ser jurisdicional e não somente administrativa, razão pela qual é imperativo que o prestador de contas
se faça representar nos autos por procurador legalmente habilitado perante a OAB.
Assim sendo, diante da(s) irregularidade(s)/impropriedade(s) apontada(s) pela análise técnica, não há outro
caminho a não ser julgar as contas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO:
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Ante o exposto, com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO –
PSTU, relativas às Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, e, via de consequência, determino a
suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ao referido partido.
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral
Processo: Prestação de Contas nº 967-50.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Uílian Honorato Tressmann – OAB/RO nº 6805 e Gilber Rocha Mercês – OAB/RO nº 5797
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em cumprimento aos
artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
3.Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
A omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha, que deveria ter sido informado por meio do
sistema SPCE, no prazo de 72 horas do recebimento de doações financeiras, conforme exigido pelo art. 43, da
Res. 23.463/2015, com relação aos valores financeiro acima apontado pelo sistema, é uma irregularidade de
inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade
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das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, opina-se por RESSALVAS na prestação de contas
do partido pelo descumprimento do prazo conforme estabelecido pela legislação eleitoral.
4. Foram detectadas despesas contraídas junto a pessoas jurídicas cuja comprovação se deu irregularmente, por
meio de documentos inválidos, o que denota que tais despesas não podem ser consideradas para fim de
prestação de contas, segundo a legislação fiscal, contrariando o que dispõe o art. 55 da Resolução TSE nº
23.463/2015: (...)
4.1 O pagamento acima trata-se de serviço contábil conforme assinatura de folha 04 dos autos. Sendo assim
deveria ter sido emitido documento fiscal idôneo em nome do partido, conforme art. 55 da res. 23.463/2015.
4.2 Não foi possível verificar nos extratos bancários de folhas 09/11 se o valor acima transitou por conta bancária.
Dessa forma, conclui-se que o pagamento de gastos eleitorais com recursos que não transitaram pela conta de
específica de campanha é falha ensejadora de DESAPROVAÇÃO das contas, art. 13 da Res. 23.463/2015.
5. O partido registrou no sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE despesa contratada com combustível
no valor de R$ 11.900,00 (conforme Relatório Demonstrativo de Despesas fls. 14/17), sem juntar nos autos
documentos fiscais contrariando o art. 55 caput c/c art. 48, II, c, da Res. 23.463/2015.
5.1 Detectou-se que o partido recebeu recursos do fundo partidário (fl. 13) no valor de R$ 18.720,00 (R$ 3.744,00
x 5 – extrato bancário fls. 09/11) e efetuou despesas conforme se verifica no extrato bancário do fundo partidário
c/c 30.737-8 (fls. 09/11) não apresentando documentos fiscais fisicamente para comprovar os gastos, conforme
determina o art. 59, § 5º c/c art. 60, parágrafo único.
5.2 A não apresentação de documentos que comprovem a regularidade de aplicação dos recursos do Fundo
Partidário trata-se de uma irregularidade Inconsistência grave, uma vez que caracteriza a não comprovação de
despesas com recursos cuja natureza é pública, geradora de DESAPROVAÇÃO das contas, em razão da
ausência de informação ou documento essencial ao exame.
6. Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 43, § 6°, da Resolução TSE n. 23.463/2015): (...)
7. Detectou-se através do Extrato Eletrônico disponível do SPCE movimentação financeira informado pelo banco
(fl.12) com a conta de outros recursos c/c 307360, no entanto, o partido não registrou referida conta bancária no
SPCE, a ausência de registro na prestação de contas de contas bancárias constantes na base de dados de
extratos eletrônicos é uma irregularidade de inconsistência grave, que caracteriza a omissão na informação de
conta bancária de campanha eleitoral, o que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
8. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela DESAPROVAÇÃO das contas do Partido SOCIAL CRISTÃO – PSC, relativas às eleições de 2016, nos
termos do inciso III do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas da agremiação partidária.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, relativas às Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
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Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral
Processo: Prestação de Contas nº 567-36.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Marli Rosa de Mendonça – OAB/RO nº 2623
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em
cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
3. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
Em pesquisa no SPCE e nos autos do Processo, foi possível verificar que os valores apontados acima tratam-se
de Recursos Estimáveis em dinheiro, cuja Resolução nº 23.463/2015, em seu art. 43, § 2º, fixa prazo para
apresentação dos Relatórios Financeiros dos Recursos EFETIVAMENTE RECEBIDOS em dinheiro, não
estabelecendo qualquer prazo referente aos recursos ESTIMÁVEIS, sendo assim, não houve descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha, dessa forma verificou-se que os valores apontados
tratam-se de arrecadação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, com isso não há intempestividade da
entrega dos relatórios, razão pela qual a não apresentação em 72 horas não constitui qualquer irregularidade.
4. Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas:
Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº
23.463/2015, trata-se de uma irregularidade de inconsistência grave, que impede o exercício da fiscalização pela
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Justiça eleitoral, geradora de potencial julgamento pela não prestação de contas, em razão da ausência de
informação e/ou documento essencial ao exame.
Entretanto, foi feito pesquisa nos Extratos Bancários eletrônicos disponíveis no SPCE, sendo verificado que o
banco informou movimentações financeiras (fl. 26/28), fato que enseja a manifestação de RESSALVAS nas contas
do partido pelo não cumprimento das formalidades exigidas pela legislação eleitoral.
5. Em pesquisa no Relatório de Doações de Fundo Partidário, disponível no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE (fl. 25) foi verificado que houve doação de recursos estimáveis do fundo partidário pelo Diretório
Estadual/Distrital ao partido municipal PDT. Sendo estes da seguinte forma: Serviço Contábil R$ 400,00 e Serviço
de Assessoria Juridica R$ 500,00 devidamente registrado no SPCE.
6. A abertura da conta bancária identificada abaixo extrapolou o prazo de 15 de agosto de 2016, em
desatendimento ao disposto no art. 7º, § 1º, a e b da Resolução TSE nº 23.463/2015, não sendo possível aferir a
correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da
conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais: (...)
O partido descumpriu o prazo para abertura de conta bancária que era até o dia 15 de agosto de 2016, trata-se de
uma irregularidade pois inviabiliza o exame das informações financeiras, dessa forma é uma inconsistência grave,
que impede o controle e aferição da veracidade das informações prestadas pelo partido, fato que é geradora de
DESAPROVAÇÃO das contas.
7. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a
aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso
como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
Apesar de o sistema ter apontado a falha acima como sendo receitas não identificadas, na verdade trata-se de
cheque devolvido e que não foi reapresentado para compensação, o que se concretiza em ausência de efetivo
pagamento de despesa, comprometendo a transparência, confiabilidade e consistência dos dados apresentados,
conforme se constata no Extrato Bancário Extraído do SPCE (fl.27), sendo uma irregularidade que reforça a
manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas do partido.
8. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela DESAPROVAÇÃO das contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, relativas às eleições de 2016, nos
termos do inciso III do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas da agremiação partidária.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, relativas às Eleições Municipais
de 2016, no Município de Porto Velho.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral
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Processo: Prestação de Contas nº 562-14.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO nº 5193
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em cumprimento aos
artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente, no prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c
art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
5. Foi constatado que existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, situação que não foi suficientemente esclarecida pelo
prestador de contas. Dessa forma, o partido realizou gasto com combustível (recurso do fundo partidário) sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, conforme sistema
SPCE (fl. 26/29) – Relatório Demonstrativo de Despesas, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015(Receitas e Despesa, especificadas).
5.2 O consumo de combustível sem a devida informação de como foi utilizado o produto, mácula a veracidade das
informações, tratando-se de uma irregularidade de inconsistência grave, que afeta a consistência das contas e
revela a omissão do registro de receitas, o que enseja a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
(...)
6. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
6.1 Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015: (...)
6.2 Apesar de o partido terem juntado nos autos e informado no SPCE os extratos bancários das contas 30.738-6,
ag. 3796-6 (conta do Fundo Partidário fls. 05/07) e c/c 30.833-1, ag. 3796-6 (conta de Outros Recursos fls. 20/22),
o sistema apontou, conforme acima, que o partido deixou de apresentar informações sobre a conta bancária c/c
30.742-4. Em pesquisa no Extrato Eletrônico disponível no SPCE foi verificado que o banco informou via sistema
informações de movimentação financeira na conta 30.742-4 (fl. 25).
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6.3 A ausência de registro na prestação de contas de contas bancárias constantes na base de dados de extratos
eletrônicos é uma irregularidade de inconsistência grave, que caracteriza omissão na informação de conta
bancária de campanha eleitoral, o que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
7. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela DESAPROVAÇÃO das contas do Partido da República – PR, relativas às eleições de 2016, nos termos do
inciso III do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas da agremiação partidária.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, relativas às Eleições Municipais de 2016, no
Município de Porto Velho.
Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

Processo: Prestação de Contas nº 969-20.2016.6.22.0006
Partido: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN
Eleições Municipais de 2016
Município: Porto Velho/RO
Advogado(s): Jeanderson Luiz Valerio – OAB/RO nº 6863
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, apresentou prestação de contas relativa à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha das Eleições Municipais de 2016, no Município de Porto Velho, em
cumprimento aos artigos 28 da Lei nº 9.504/1997 e 41, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
As contas foram apresentadas intempestivamente, fora do prazo estabelecido pelo art. 29, III, da Lei nº 9.504/1997
c/c art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação.
No parecer técnico conclusivo, opinou-se pela desaprovação das contas em razão de terem sido constatadas
irregularidades/impropriedades que comprometem a regularidade das contas como um todo.
O Ministério Público, com base no parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas.
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É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas de campanha é disciplinada pela Lei nº 9.504/97, artigos 28 a 32 e pela Resolução TSE nº
23.463/2015, que regulamentou os procedimentos para a prestação de contas nas Eleições Municipais de 2016.
O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades/impropriedades transcritas abaixo:
(...)
3. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
A omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha, que deveria ter sido informado por meio do
sistema SPCE, no prazo de 72 horas do recebimento de doações financeiras, conforme exigido pelo art. 43, da
Res. 23.463/2015, com relação aos valores financeiro acima apontado pelo sistema, é uma irregularidade de
inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade
das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, opina-se por RESSALVAS na prestação de contas
do partido pelo descumprimento do prazo conforme estabelecido pela legislação eleitoral.
4. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 05/12/2016, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015 é uma impropriedade de inconsistência que não impede o exame das contas, mas é geradora de
RESSALVAS.
5. O saldo financeiro apurado na prestação de contas R$ é inferior ao montante de recursos de origem não
identificada R$ , indicando que estes foram utilizados, o que configura a inconsistência prevista no art. 26 da
Resolução TSE nº 23.463/2015. (...)
5.1 Apesar de o sistema ter apontado a falha acima, verificou-se que se trata de Dívida de Campanha. Apurou-se
que houve ingressos provenientes do fundo partidário c/c 8.319-4 (fls.12/14) e Relatório de Receitas financeiras
(fl.152) no valor de 46.080,00 ( 9.216,000 x 5), e despesas totais no valor de R$ 48.530,00 (fl.153), ou seja, R$
48.530,00 – 46.080,00 = 2.450,00 (dívida de campanha).
5.2 O art. 27, § 3º, da Resolução TSE 23.463/2015, estabelece os requisitos para a assunção
das dívidas de campanha pelo órgão nacional de direção partidária, tais como, acordo expressamente
formalizado; cronograma de pagamento e quitação da dívida; e indicação da fonte dos recursos que serão
utilizados para a quitação do débito assumido. O descumprimento desses requisitos constitui falha que
compromete a regularidade das contas de campanha.
5.3 A existência de dívida de campanha, somada à falta de comprovação de que a dívida foi assumida pelo
partido compromete a confiabilidade das contas e é considerada falha grave, na forma do art. 28, da Resolução
TSE nº 23.463/2015
5.4 Dessa forma, existência de dívidas de campanha é uma irregularidade de Inconsistência grave, que revela a
ausência de pagamento de despesas de campanha eleitoral, sobre as quais resta comprometido o controle da
Justiça Eleitoral, opina-se pela DESAPROVAÇÃO das contas.
6. Verificou-se que o partido efetuou gasto com recursos do fundo partidário com serviços contábeis prestados por
HASSAN SAID NOBREGA HIJAZI no valor total de R$ 7.000,00 sem a emissão de documentos fiscais que
comprovam a realização de despesas com recursos do Fundo Partidário não foram apresentados na forma exigida
pelo art. 55 c/c o art. 48, II, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.463/2015. Destarte, o pagamento de despesas
sem apresentação de documentos fiscais, fisicamente, para comprovar os gastos, conforme determina o art. 59, §
5º c/c art. 60, parágrafo único, trata-se de uma irregularidade Inconsistência grave, uma vez que caracteriza a não
comprovação de despesas com recursos cuja natureza é pública, geradora de DESAPROVAÇÃO das contas, em
razão da ausência de informação ou documento essencial ao exame

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 2017, Número 222

Porto Velho/RO, terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Página 61

7. Foram identificados pagamentos em espécie de despesas e/ou doação financeira efetuada a outros prestadores
de contas com valores superiores a R$ 300,00, contrariando o disposto no art. 35, caput, da Resolução TSE nº
23.463/2015: (...)
Detectou-se que o partido fez pagamento em espécie conforme aponta acima, contrariando o art. 35 da Res.
23.463/2015, desta forma a quitação de despesas em espécie individualmente superiores a R$ 300,00, mediante
fundo de caixa é uma irregularidade de infração à exceção normativa do fundo de caixa, criado para viabilizar a
quitação de despesas em espécie, desde que de pequena monta. Por ser exceção à regra geral que determina
que o pagamento das despesas eleitorais ocorra por cheque nominal ou transferência bancária, sua infração gera
potencial DESAPROVAÇÃO.
8. Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 43, § 6°, da Resolução TSE n. 23.463/2015): (...)
Constatou-se que as despesas acima contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época é uma irregularidade de natureza grave, demonstrando que as contas prestadas
parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de recursos, fato que reforça a manifestação pela
DESAPROVAÇÃO.
9. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015: (...)
Ausência de registro na prestação de contas de contas bancárias constantes na base de dados de extratos
eletrônicos é uma irregularidade de inconsistência grave, que caracteriza omissão de informação de conta
bancária de campanha eleitoral, fato que reforça a manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas.
10. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a
aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso
como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015): (...)
Apesar de o sistema ter apontado a falha acima como sendo receitas não identificadas, na verdade trata-se de
cheque devolvido e que não foi reapresentado para compensação, o que se concretiza em ausência de efetivo
pagamento de despesa, comprometendo a transparência, confiabilidade e consistência dos dados apresentados,
conforme se constata nos extratos bancário de folhas 12/14, sendo uma irregularidade que reforça a manifestação
pela DESAPROVAÇÃO.
11. O saldo do Fundo de Caixa declarado na prestação de contas ultrapassou o limite fixado nos arts. 33 e 34 da
Resolução TSE nº 23.463/2015 (...)
O partido desrespeitou os critérios para constituição de Fundo de Caixa o que é uma irregularidade de
inconsistência grave, que impedi o controle sobre a regularidade dos gastos eleitorais realizados em espécie, fato
geradora de DESAPROVAÇÃO.
12. Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela DESAPROVAÇÃO das contas do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, relativas às eleições de
2016, nos termos do inciso III do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
Assim sendo, diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a
aprovação das contas da agremiação partidária.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
DESAPROVO as contas do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, relativas às Eleições Municipais de
2016, no Município de Porto Velho.
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Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de
gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97
(art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Procedam-se as anotações necessárias.
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de novembro de 2017.
AMAURI LEMES
Juiz Eleitoral

7ª Zona Eleitoral
Despachos

Publicação de Despacho
Processo nº: 2-78.2017.6.22.0025(Protocolo n.380/2017)
Autor: Ministério Público Eleitoral
RÉU: Marcelo da Silva Nascimento
Advogado: Alex Sarkis, OAB/RO nº. 1423
DESPACHO
Vistos, etc.
Recebo os autos neste juízo.
Encerrada a instrução processual, as partes para apresentação de alegações finais.
Ariquemes, 17 de agosto de 2017. Elisangela Nogueira. Juíza eleitoral

15ª Zona Eleitoral
Sentenças

Intimação
VISTO EM CORREIÇÃO
Processo nº 3-39.2017.6.22.0015
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro
Protocolo: 4.453/2016
Interessado: Partido Trabalhista do Brasil – PT do B
Município: Castanheiras/RO
SENTENÇA
Trata-se da Prestação de Contas anual do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B em Castanheiras, referente ao
exercício de 2015, nos termos da Resolução TSE 23.464/2015.
Foi publicada a prestação de contas no Diário da Justiça Eletrônico do dia 23.5.2017 para eventual impugnação.
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Após, o partido foi notificado para apresentar extratos bancários e constituir advogado. Em resposta à notificação
apresentou a petição e demais documentos ás fls. 7 a 9.
Fo emitido parecer pelo Analista Judiciário pela aprovação das contas.
O ministério Público Eleitoral, por sua vez, requereu às fl. 13 e 17 que o candidato fosse notificado para
respectivamente esclarecer se houve movimentação de recursos no período de campanha na conta aberta para
aquela finalidade e que regularizasse a ausência de assinatura do tesoureiro inscrito no TRE.
Contudo, o interessado quedou-se inerte.
É o relatório.
Decido.
A assinatura do real tesoureiro do partido é imprescindível para que sejam consideradas aprovadas as contas.
Embora intimado a regularizar tal pendência, o diretório municipal quedou-se inerte.
Ante o exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PT do B de Castanheiras,
referentes ao exercício 2015, conforme determina o artigo 46, IV, b da Resolução 23.464/2015 do TSE, e
consequentemente determino a proibição de receber recursos oriundos do fundo partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, conforme art. 48, caput, da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Rolim de Moura/RO, 6 de novembro de 2017.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz Eleitoral – 15ª ZE

Intimação
VISTO EM CORREIÇÃO
Processo nº 272-69.2016.6.22.0015
Classe 25 - Prestação de Contas de Campanha
Protocolo: 26.536/2016
Candidata: Edevaldo Rocha Pinto
Município: Castanheiras/RO
Advogado: Jantel Rodrigues Namorato, OAB/RO 6430
SENTENÇA
O candidato Edevaldo Rocha Pinto, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo PT do Município de
Castanheiras/RO, na forma dos art. 41, I e art. 57 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, apresentou a prestação de
contas de campanha, acompanhada de documentação.
Recebidas as contas, os autos foram remetidos ao analista contábil para parecer técnico, o qual opinou pela
aprovação das contas (fl. 27).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl.37).
É o breve relatório. Decido.
Como se sabe, o objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a honestidade na campanha eleitoral,
através do controle dos recursos financeiros nela aplicados, com o intuito de viabilizar a verificação de abusos e
ilegalidades ocorridos durante a disputa eleitoral.
No presente caso, a documentação sobre o balanço contábil do exercício findo foi apresentada tempestivamente
pelo partido, não sendo constatada qualquer irregularidade.
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Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, tenho por regulares e APROVO as
contas do candidato Edevaldo Rocha Pinto, do Município de Castanheiras/RO, referentes à campanha eleitoral de
2016.
Rolim de Moura/RO, 6 de novembro de 2017.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz Eleitoral – 15ª ZE

Intimação
VISTO EM CORREIÇÃO
Processo nº 263-10.2016.6.22.0015
Classe 25 - Prestação de Contas de Campanha
Protocolo: 26.547/2016
Candidata: Darli Kipert
Município: Castanheiras/RO
Advogado: Jantel Rodrigues Namorato, OAB/RO 6430
SENTENÇA
O candidato Darli Kipert, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo PP do Município de Castanheiras/RO, na
forma dos art. 41, I e art. 57 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, apresentou a prestação de contas de campanha,
acompanhada de documentação.
Recebidas as contas, os autos foram remetidos ao analista contábil para parecer técnico, o qual opinou pela
aprovação das contas (fl. 23).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl.33).
É o breve relatório. Decido.
Como se sabe, o objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a honestidade na campanha eleitoral,
através do controle dos recursos financeiros nela aplicados, com o intuito de viabilizar a verificação de abusos e
ilegalidades ocorridos durante a disputa eleitoral.
No presente caso, a documentação sobre o balanço contábil do exercício findo foi apresentada tempestivamente
pelo partido, não sendo constatada qualquer irregularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, tenho por regulares e APROVO as
contas do candidato Darli Kipert, do Município de Castanheiras/RO, referentes à campanha eleitoral de 2016.
Rolim de Moura/RO, 6 de novembro de 2017.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz Eleitoral – 15ª ZE

Intimação
VISTO EM CORREIÇÃO
Processo nº 273-54.2016.6.22.0015
Classe 25 - Prestação de Contas de Campanha
Protocolo: 26.535/2016
Candidata: Silvana Alves da Silva
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Município: Castanheiras/RO
Advogado: Jantel Rodrigues Namorato, OAB/RO 6430
SENTENÇA
A candidata Silvana Alves da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo PP do Município de
Castanheiras/RO, na forma dos art. 41, I e art. 57 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, apresentou a prestação de
contas de campanha, acompanhada de documentação.
Recebidas as contas, os autos foram remetidos ao analista contábil para parecer técnico, o qual opinou pela
aprovação das contas (fl. 29).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl.36).
É o breve relatório. Decido.
Como se sabe, o objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a honestidade na campanha eleitoral,
através do controle dos recursos financeiros nela aplicados, com o intuito de viabilizar a verificação de abusos e
ilegalidades ocorridos durante a disputa eleitoral.
No presente caso, a documentação sobre o balanço contábil do exercício findo foi apresentada tempestivamente
pelo partido, não sendo constatada qualquer irregularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, tenho por regulares e APROVO as
contas da candidata Silvana Alves da Silva, do Município de Castanheiras/RO, referentes à campanha eleitoral de
2016.
Rolim de Moura/RO, 6 de novembro de 2017.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz Eleitoral – 15ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL 044/2017- RAE

Excelentíssimo (a) Senhor (a) MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MMª. Juíza Eleitoral em substituição da 18ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução nº 21.538/03:
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiver conhecimento que, em cumprimento ao Artigo
45, Parágrafo 6º, do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), foi homologado por este juízo os pedidos de inscrição,
transferência, revisão e emissão de 2ª via de títulos eleitorais, dos eleitores que os requereram no período de
16.11.2017 a 30.11.2017, na 18ª Zona Eleitoral no município de Alvorada do Oeste, conforme relação abaixo:
Justiça Eleitoral - 18ª Zona/RO
ELO - Cadastro Eleitoral
RAE Digitados - Sintético
Origem: ZE 18 Zona: 018 Município: 337 - ALVORADA DO OESTE Lote: 0047/2017 Ordem: DIGITAÇÃO
Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerim. Nome do eleitor Situação
8 REVISÃO 017289782356 26/05/1995 16/11/2017 QUEILA EMERICH BRAGANÇA MENENGUCI ATUALIZADO
13 ALISTAMENTO 018121882380 29/04/2001 17/11/2017 LUCIANO GONÇALVES MAIA ATUALIZADO
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Origem: ZE 18 Zona: 018 Município: 337 - ALVORADA DO OESTE Lote: 0048/2017 Ordem: DIGITAÇÃO
Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerim. Nome do eleitor Situação
2 ALISTAMENTO 018121902305 22/08/2001 20/11/2017 WERICLYS SILVA DOS SANTOS ATUALIZADO
6 REVISÃO 010731062372 28/05/1974 21/11/2017 LAURA ALVES DE ASSIS MELO ATUALIZADO
8 ALISTAMENTO 018121932348 31/12/2000 22/11/2017 MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA ATUALIZADO
9 ALISTAMENTO 018121942321 02/02/1993 22/11/2017 SAMUEL DA SILVA BARBOSA ATUALIZADO
15 REVISÃO 009913042313 06/05/1978 24/11/2017 GILBERTO ANTONIO MIRANDA ATUALIZADO
Origem: ZE 18 Zona: 018 Município: 337 - ALVORADA DO OESTE Lote: 0049/2017 Ordem: DIGITAÇÃO
Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerim. Nome do eleitor Situação
1 ALISTAMENTO 018121952305 21/08/1999 27/11/2017 JÉSSICA SALES VENANCIO BATIMENTO OK
2 REVISÃO 011601912348 30/12/1982 27/11/2017 EDILAINE SARAIVA RIBEIRO FERREIRA BATIMENTO OK
4 REVISÃO 014713032399 14/05/1987 28/11/2017 ZENAIDE ARDISSON DOS SANTOS BATIMENTO OK
6 ALISTAMENTO 018121962399 13/08/1998 28/11/2017 LUCAS ANTONY DA SILVA BATIMENTO OK
9 REVISÃO 003948652305 03/10/1957 29/11/2017 RUBSON JOSÉ ALVES BATIMENTO OK
11 ALISTAMENTO 018121972372 29/03/2001 29/11/2017 ELISAMARA LIMA DE CARVALHO MARCIAL
BATIMENTO OK
12 TRANSFERÊNCIA 016515782313 08/09/1995 29/11/2017 WELLINGTON DIAS CAMINHOTO BATIMENTO
OK
13 REVISÃO 003112222356 01/08/1947 29/11/2017 ALEXANDRE WALTMANN BATIMENTO OK
14 TRANSFERÊNCIA 003950892313 22/08/1967 29/11/2017 SONIA MARIA SANTOS BATIMENTO OK
15 SEGUNDA VIA 003879912372 12/11/1960 29/11/2017 JOSÉ MARIA DA CRUZ BATIMENTO OK
16 ALISTAMENTO 018121982356 13/09/2000 29/11/2017 MARCO ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA
BATIMENTO OK
18 REVISÃO 012041592399 15/10/1978 29/11/2017 ADRIANA PEREIRA DA SILVA BATIMENTO OK
19 SEGUNDA VIA 005135662348 12/10/1933 30/11/2017 PEDRO MIRANDA BATIMENTO OK
20 ALISTAMENTO 018121992330 01/11/2001 30/11/2017 JADYELEN RODRIGUES DA SILVA BATIMENTO OK
21 ALISTAMENTO 018122002305 07/09/2001 30/11/2017 GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA BATIMENTO OK
22 ALISTAMENTO 018122012399 22/09/2001 30/11/2017 LARISSA DOS SANTOS REZENDE BATIMENTO OK
Origem: ZE 18 Zona: 018 Município: 566 - URUPÁ Lote: 0047/2017 Ordem: DIGITAÇÃO
Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerim. Nome do eleitor Situação
9 REVISÃO 017817682348 21/09/2000 16/11/2017 WELMA RODRIGUES AMORIM ATUALIZADO
10 REVISÃO 010736002305 15/03/1984 16/11/2017 IZAQUE CAETANO DA SILVA ATUALIZADO
11 ALISTAMENTO 018121862313 11/06/1978 16/11/2017 VALCREIDE GARCIA PEREIRA ATUALIZADO
12 ALISTAMENTO 018121872305 04/11/1997 16/11/2017 JOÃO VITOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ATUALIZADO
Origem: ZE 18 Zona: 018 Município: 566 - URUPÁ Lote: 0048/2017 Ordem: DIGITAÇÃO
Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerim. Nome do eleitor Situação
1 ALISTAMENTO 018121892364 21/11/1999 20/11/2017 ALINE KAROLAYNE FERREIRA VALIM ATUALIZADO
3 TRANSFERÊNCIA 015160942372 17/12/1988 20/11/2017 FAEZA LAINO GONZAGA ATUALIZADO
4 TRANSFERÊNCIA 010178512313 12/09/1979 20/11/2017 MARIA LUCIA GONZAGA DE OLIVEIRA NAKATA
ATUALIZADO
5 ALISTAMENTO 018121912380 15/07/1999 21/11/2017 ALINE APARECIDA PEREIRA ATUALIZADO
7 ALISTAMENTO 018121922364 30/10/1965 22/11/2017 ENOCH SIMÕES DA SILVA ATUALIZADO
10 REVISÃO 009412072372 08/02/1977 23/11/2017 JORDELI ALCIDES DA SILVA ATUALIZADO
11 TRANSFERÊNCIA 005944272399 07/11/1978 23/11/2017 SOLANGE BARBOSA DE ARAUJO SOUZA
ATUALIZADO
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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12 TRANSFERÊNCIA 006255912348 14/01/1975 23/11/2017 ANEMILDES LACERDA DE SOUZA ATUALIZADO
13 TRANSFERÊNCIA 010265552348 01/10/1982 24/11/2017 MARIA ANITA BARBOSA FERNANDES
ATUALIZADO
14 TRANSFERÊNCIA 016985902372 02/07/1996 24/11/2017 VIVIANE GANZER PESSOA ATUALIZADO
Origem: ZE 18 Zona: 018 Município: 566 - URUPÁ Lote: 0049/2017 Ordem: DIGITAÇÃO
Digitação: 16/11/2017 a 30/11/2017
Seq. Operação Inscrição Nascimento Requerim. Nome do eleitor Situação
3 TRANSFERÊNCIA 013663902399 10/09/1987 27/11/2017 DAVI CORDEIRO BATIMENTO OK
5 REVISÃO 005415912380 03/04/1970 28/11/2017 PAULO SERGIO CAVALCANTI BATIMENTO OK
7 REVISÃO 008184182364 01/02/1976 28/11/2017 WALDENICE MARTINS PIERRE BATIMENTO OK
8 REVISÃO 003668162399 16/05/1956 28/11/2017 AUGUSTO DAMARDO DA COSTA JUNIOR BATIMENTO OK
10 REVISÃO 003920242305 11/05/1940 29/11/2017 JOSE SOUZA DE OLIVEIRA BATIMENTO OK
17 REVISÃO 003531952330 15/08/1960 29/11/2017 AGOSTINHO GERONIMO BATIMENTO OK
Total de documentos digitados : 43
RAEs em batimento OK: 22
RAEs atualizados: 21
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância determinou a MM.ª Juíza
Eleitoral que se expedisse o presente edital, afixando-o no local público de costume deste Fórum Eleitoral, pelo
prazo de 05 (cinco) dias para impugnação. Dado e passado neste Município de Alvorada D'Oeste, Estado de
Rondônia, aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2017. Eu, Elder Maia Goltzman, Chefe de Cartório, digitei,
conferi, subscrevo e assino.

Elder Maia Goltzman
Chefe de Cartório.

28ª Zona Eleitoral
Sentenças

PC 3.078/2017
Processo n.º 9-61.2017.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2016
Protocolo: 3.078/2017
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Comissão Provisória
Município: Nova União/RO
Advogado: Leandro Tonello Alves – OAB/RO 8.094
SENTENÇA
A comissão provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do Município de Nova União, na forma do art. 32,
caput, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.
Recebidas as contas, os autos foram remetidos para parecer técnico, sendo constatado que em relação ao
exercício de 2015, o partido também havia apresentado declaração de ausência de movimentação financeira.
O partido foi intimado na pessoa de seu advogado para apresentar prestação de contas completa e manteve-se
inerte.
Em parecer conclusivo, opina-se pela desaprovação das contas.
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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Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer.
É o breve relatório. Decido.
A comissão provisória municipal do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
relativa ao exercício de 2016.
Constatou-se que o partido possui conta bancária, conforme extrato bancário retirado do módulo SPCA e que não
há registro de movimentação financeira na conta.
Acostou-se aos autos certidão acerca da inexistência de repasse de recursos do fundo partidário.
Verifica-se que também houve a apresentação de declaração de ausência relativa ao exercício financeiro de 2015
e, portanto, houve a juntada de procuração constituindo advogado.
Vale frisar que nos termos do artigo 28, § 3º da resolução STE 23.464/15, a agremiação pode apresentar a citada
declaração desde que não tenha movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Logo,
considerando que houve a juntada de instrumento de procuração na declaração relativa ao exercício financeiro de
2015, houve ingresso de recurso e caberia ao partido apresentar a prestação de contas completa para informar se
se trata de recurso financeiro ou na forma estimável em dinheiro.
Logo, totalmente incabível a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos.
Diante disso, não é possível ter por completa, íntegra e transparente as contas apresentadas por meio da
declaração de ausência de movimentação financeira prestada pelo PTB, posto a existência de dúvida quanto à
real movimentação financeira e qual a natureza do recurso relativo aos serviços advocatícios prestados no bojo da
declaração de ausência apresentada em referência ao exercício financeiro de 2015.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do art. 45, VIII, “c” c/c art. 46, III, “a” da Resolução TSE n.º
23.464/2015, tenho por irregulares e DESAPROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Comissão
Provisória Municipal de Nova União/RO, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 04 de dezembro de 2017.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral – 28ªZE

PC 3.124/2017
Processo n.º 10-46.2017.6.22.0028
Classe 25 - Prestação de Contas Anual
Exercício Financeiro: 2016
Protocolo: 3.124/2017
Interessado: Partido Democrático Trabalhista – PDT – Direção Municipal
Município: Nova União/RO
Advogado: Marli Rosa de Mendonça – OAB/RO 2.623
SENTENÇA
A Direção Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de Nova União, na forma do art. 32,
caput, da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.
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Recebidas as contas, os autos foram remetidos para parecer técnico, sendo constatado que em relação ao
exercício de 2015, o partido também havia apresentado declaração de ausência de movimentação financeira.
O partido foi intimado na pessoa de seu advogado para apresentar prestação de contas completa e manteve-se
inerte.
Em parecer conclusivo, opina-se pela desaprovação das contas.
Em sua cota, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o citado parecer.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Municipal do Partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao
exercício de 2016.
Constatou-se que o partido possui conta bancária, conforme extrato bancário retirado do módulo SPCA. Acostouse aos autos certidão acerca da inexistência de repasse de recursos do fundo partidário.
Verifica-se que também houve a apresentação de declaração de ausência relativa ao exercício financeiro de 2015
e, portanto, houve a juntada de procuração constituindo advogado.
Vale frisar que nos termos do artigo 28, § 3º da resolução STE 23.464/15, a agremiação pode apresentar a citada
declaração desde que não tenha movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Logo,
considerando que houve a juntada de instrumento de procuração na declaração relativa ao exercício financeiro de
2015, houve ingresso de recurso e caberia ao partido apresentar a prestação de contas completa para informar se
se trata de recurso financeiro ou na forma estimável em dinheiro.
Diante disso, não é possível ter por completa, íntegra e transparente as contas apresentadas por meio da
declaração de ausência de movimentação financeira prestada pelo PDT, posto a existência de dúvida quanto à
existência ou não de recursos e qual a natureza do recurso relativo aos serviços advocatícios prestados no bojo
da declaração de ausência apresentada em referência ao exercício financeiro de 2015.
Ante o exposto, nos termos da Lei n.º 9.096/95 e do art. 45, VIII, “c” c/c art. 46, III, “a” da Resolução TSE n.º
23.464/2015, tenho por irregulares e DESAPROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, Direção
Municipal de Nova União/RO, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 04 de dezembro de 2017.
JOÃO VALÉRIO SILVA NETO
Juiz Eleitoral – 28ªZE

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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