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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

Processo 0601595-37.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601595-37.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet]
RELATOR: CLENIO AMORIM CORREA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO" (PSDB / DEM / PSD /
PRB / PATRI)
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER MELLO DA
ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827 REPRESENTADO: USUÁRIO DO PERFIL
"DOMINGOS S. O. SILVA" NO FACEBOOK, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
DECISÃO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de liminar, proposta pela coligação “Rondônia, esperança de um
novo tempo” em face de “Domingos S. O. Silva” e de Facebook Serviços Online do Brasil, objetivando, em síntese,
a remoção de conteúdo ofensivo à honra do candidato não eleito Expedito Júnior.
Alega que o representado Domingos realizou publicação1 em seu perfil do Facebook com conteúdo ofensivo, a
fim de denegrir a imagem do candidato a Governo Expedito Júnior. Segundo a coligação a postagem se
caracteriza como propaganda irregular negativa com o intuito de ofender, uma vez que atribui ao candidato a
imagem de “vendedor de ilusões”, por mais, a montagem ainda traz as seguintes falas “vai arriscar de novo?” e
“nunca mais”, reforçando que esta não seria merecedor de votos.
Decisão liminar publicada no ID 72687.
Manifestação da empresa Facebook Serviços Online do Brasil (ID 75863 e 75866).
Instada a se manifestar a d. PRE pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito (ID 938487).
Éo relatório.
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O Regimento Interno deste Regional faculta ao relator decidir monocraticamente sobre pedidos manifestamente
prejudicados, verbis:
Art. 33. Compete ao relator: (...)
V –julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido seu objeto;
Ultimadas as eleições e escoado o período da propaganda eleitoral perde-se o interesse de agir, devendo o feito
ser extinto sem resolução do mérito, mormente quando não há previsão de multa. Assim é a jurisprudência desta
Corte, verbis:
Eleições 2016. Representação eleitoral. Propaganda veiculada no 1º Turno. Art. 53, da Resolução TSE n.
23.457/2015. Irregularidade não sujeita à aplicação de multa. Perda superveniente do interesse de agir. Recurso
prejudicado. I - A representação eleitoral contra propaganda veiculada no primeiro turno da eleição perde seu
objeto quando passada a votação e não há previsão legal ou pedido para imposição de multa ao candidato que a
veiculou. II - Recurso prejudicado. (TRE/RO. RECURSO ELEITORAL nº 3344, Acórdão nº 1111/2016 de
04/10/2016, Relator(a) WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/10/2016)
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente representação, em razão da perda superveniente do objeto e extingo
o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC c/c o art. 33, V, do RI/TRE-RO.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 07 de fevereiro de 2019.
Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Relator

Processo 0600994-31.2018.6.22.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600994-31.2018.6.22.0000 - Porto Velho - RONDÔNIA
[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]
RELATORA: ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO LEILSON CELESTINO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL,
FRANCISCO LEILSON CELESTINO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - RO2947
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada tempestivamente por Francisco Leilson Celestino De
Souza, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Verde nas eleições 2018.
A unidade técnica deste Tribunal (CCIA) emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das presentes contas,
em virtude da inocorrência de irregularidades e/ou impropriedades, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.
23.553/2017 (ID 893237).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se também pela aprovação das contas (ID 936187).
É o breve relatório.
Decido monocraticamente com fundamento no art. 6º, inciso II, da Resolução TRE-RO n. 23/2018(1).
A prestação de contas em apreço foi instruída com os documentos indispensáveis à espécie nos moldes previstos
na Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após análise técnica de toda a documentação carreada ao processo, a unidade de controle interno se manifestou
pela aprovação das contas, tendo em vista não constatar no processo a existência de
impropriedades/irregularidades na documentação contábil de campanha, nos seguintes termos assentados no
parecer conclusivo (ID 893237):
(...)
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“2. Após o exame, verificou-se a desnecessidade da expedição de diligências visando à complementação de
dados, saneamento e/ou esclarecimento de falhas, haja vista não ter sido verificado pelo Sistema de Prestações
de Contas Eleitorais/SPCE e pelo Analista das Contas qualquer impropriedade e/ou irregularidade.
(...)
6. Destaco que houve a emissão dos recibos eleitorais para os doadores, exigidos pela legislação, conforme
demonstrativos e cópias inclusos nos autos digitais.
7. Dos bens estimáveis em dinheiro arrecadados e declarados pelo prestador de contas, tem-se respeitadas as
exigências para arrecadação e utilização.
8. Por sua vez, verifica-se que os gastos eleitorais foram devidamente registrados e respeitados os limites, nos
termos do art. 26 da Lei n. 9.504/97.
9. Ante o exposto, após realizada os exames necessários, verificando-se a inocorrência de irregularidades e/ou
impropriedades nas contas ora analisadas, opina-se pela APROVAÇÃO das presentes contas, nos termos do
inciso I do art. 77 da Resolução TSE Nº 23.553/2017.”
Nesse contexto, estando as contas apresentadas em conformidade com a legislação de regência, impõe-se a sua
aprovação nos termos do art. 77, inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017(2), sem prejuízo de eventual
instauração ou prosseguimento de investigações em curso.
Ante o exposto, à vista do que constam nos autos, APROVO as contas de campanha nas eleições 2018 de
Francisco Leilson Celestino de Souza, candidato ao cargo de Deputado Estadual.
Publique-se na forma prevista no art. 8º da Resolução TRE-RO n. 23/2018(3).
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.
Porto Velho - RO, 7 de fevereiro de 2019.
JUÍZA ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Relatora
1. Art. 6º. Poderá o relator decidir monocraticamente processos que versarem sobre:
I –(...)
II –prestações de contas de campanha, quando os pareceres da Coordenadoria de Controle Interno e Ministério
Público Eleitoral opinarem pela aprovação sem ressalvas.
2. Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta
resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
3. Art. 8º. As decisões monocráticas serão registradas pelos gabinetes dos relatores no Sistema PJe e publicadas
no mural eletrônico do Tribunal pela Secretaria Ju-diciária, observado o art. 1º, §1º, desta resolução.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Acordo de Cooperação

Extrato de Acordo de Cooperação Técnica - SECONT
SEI/TRE-RO - 0390375
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica assinado em 08/02/2019, firmado entre o COMPLEXO DE ENSINO
RENATO SARAIVA LTDA. - CERS, CNPJ 08.403.264/0001-06, e o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RONDÔNIA – TRE/RO, 04.565.735/0001-13. Objeto: Fornecer aos associados, dependentes de associados,
empregados e dependentes de empregados do TRE-RO, concessão de descontos, benefícios e vantagens em
cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo CERS, na modalidade Educação à Distância e Presencial.
Fundamentação Legal: Art. 116 da Lei n° 8.666. Vigência: 12 meses, contados a partir da assinatura, podendo ser
prorrogado, nos termos da Lei 8.666/1993. Signatários: ÁUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGÃO,
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Diretora Geral Substituta, e o Senhor GUILHERME MARZOL MONTANDON SARAIVA. Processo SEI n. 000135896.2017.6.22.8080.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 08/02/2019, às 09:51,
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 0390375 e o código CRC
43E56F34.

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

ZONAS ELEITORAIS
4ª Zona Eleitoral
Editais

Edital – 47/2019
Assunto: Petição – Prestação de Contas
Processo n. 7-95.2019.622.0004
Protocolo n. 467/2019
Interessado: Partido da Mobilização Nacional –PMN
Município: Vilhena
Advogado: Willian Froes Pereira Nascimento –OAB/RO 6618
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, intima o Partido Político acima nominado, através de seu advogado, do inteiro teor da decisão
proferida nos autos 7-95.2019.622.0004, abaixo transcrita:
DECISÃO
1 - Verifica-se que a inicial contém documentos de prestação de contas do PMN de Vilhena, relativos ao exercício
financeiro 2016. Entretanto, nos termos da certidão retro, a referida agremiação partidária já prestou as citadas
contas, nos autos 62-17.2017.622.0004, tendo estas inclusive transitado em julgado, em 15/08/2017, para o
Partido interessado.
2 – Nestes termos, desde logo, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da coisa
julgada, nos termos art. 485, V, do CPC.
3 – Publique-se no DJE/TRE-RO, para ciência do Partido Político interessado.
4 – Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Vilhena/RO, 08 de fevereiro de 2019.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz Eleitoral
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Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu, Fabíola
Bernardo Canuto Franco Assunção - Chefe de Cartório da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por
ordem do MM. Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por FABÍOLA BERNARDO CANUTO FRANCO ASSUNÇÃO, Chefe de
Cartório, em 08/02/2019, às 10:12, 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
0390380 e o código CRC 6AE6D5E1.

Edital - 48 - 4ª ZE
Assunto: Prestação de Contas – Partidos Políticos omissos
Processo n. 98-25.2018.622.0004
Protocolo n. 7123/2018
Interessado: Partido da Mobilização Nacional – PMN
Município: Vilhena
Advogado: Willian Froes Pereira Nascimento –OAB/RO 6618
O Exmo. Senhor Gilberto José Giannasi, MM. Juiz desta 04ª Zona Eleitoral/RO, no uso de suas atribuições legais,
pelo presente, intima o Partido Político acima nominado, através de seu advogado, do inteiro teor do despacho
proferido nos autos 98-25.2018.622.0004, abaixo transcrito:
DESPACHO
1 - Recebo o recurso de protocolo 466/2019, eis que tempestivo.
2 - Em face da certidão acostada à fl. 080, vê-se que o recurso de fls. 061/079, protocolado em face da sentença
prolatada nestes autos, trouxe, em seu bojo, documentos relativos à prestação de contas do exercício financeiro
2016, matéria estranha à tratada neste caderno processual.
3 - Assim, a fim de se esclarecer a situação ora narrada, intime-se o Partido interessado, através de seu
advogado, para que, no prazo de três dias, esclareça acerca do conteúdo e abrangência do referido recurso.
4 - Aguarde-se, em Cartório, a vinda das intimações aos demais partidos e o transcurso do prazo para eventuais
novos recursos.
5 - Após, dê-se vistas ao Ministério Público Eleitoral para ofertar contrarrazões.
6 - Cumpridas essas diligências, remetam-se cópia integral dos autos, via PJE, ao egrégio TRE/RO.
7 - Após a referida remessa, mantenham-se os autos sobrestados, em Cartório, até o julgado do recurso
interposto.
Vilhena/RO, 08 de fevereiro de 2019.
GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz Eleitoral

Dado e passado nesta cidade de Vilhena/RO, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu, Fabíola
Bernardo Canuto Franco Assunção - Chefe de Cartório da 04ª Zona Eleitoral/RO, digitei e assino o presente, por
ordem do MM. Juiz Eleitoral.
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Documento assinado eletronicamente por FABÍOLA BERNARDO CANUTO FRANCO ASSUNÇÃO, Chefe de
Cartório, em 08/02/2019, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento
pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador
0390384 e o código CRC 68F18DF0.

5ª Zona Eleitoral
Sentenças

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE- CUMPRIMENTO SURSIS
PROCESSO Nº 316-21.2016.6.22.0005
ASSUNTO: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: NILTON GOMES INCERTE
SENTENÇA 12/2019
Vistos etc...
Trata-se de ação penal movida pelo representante do Ministério Público Eleitoral em face de NILTON GOMES
INCERTE, com fulcro no art. 299 do Código Eleitoral.
Na peça inaugural, o membro do Parquet, em síntese, alega que o denunciado, na condição de candidato,
objetivando a obtenção de voto, entregou requisições de combustível a eleitor (fls. 03-04).
A denúncia foi recebida em 11/11/2016, determinando o magistrado a citação do acusado (fls. 236-237).
Devidamente citado, o réu compareceu à audiência e aceitou a proposta de suspensão condicional do processo
ofertada pelo Ministério Público (fl. 240), cumprindo-a integralmente conforme depreende-se do controle de
comparecimento (fls. 286) e certidão do cartório criminal de São Francisco do Guaporé (fls. 284, 284-v e 286-v).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento das
condições impostas na proposta de suspensão condicional do processo, com supedâneo no art. 89, § 5º da lei
nº 9.099/95 (fls.287).
É o que se tem a relatar.
Decido.
Dispõe o artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 que, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a
punibilidade.
No caso em questão, não foram colacionados motivos que ensejassem a revogação do benefício do
denunciado. Ao revés, consta dos autos que o acusado cumpriu todas as condições da sursis processual
durante o período de prova.
Isto posto, com fulcro no § 5º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e em consonância com parecer ministerial,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO FATO imputado a NILTON GOMES INCERTE.
Proceda o Cartório Eleitoral à inclusão do ASE 388 (TRANSAÇÃO PENAL ELEITORAL) na inscrição eleitoral do
autor do fato, com o fim de evitar a concessão do mesmo benefício no prazo de cinco anos (art. 76, § 4º,
Lei 9.099/95).
P.R.I., após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Considerando o denunciado intimado da sentença com a publicação desta no Diário da Justiça Eletrônico DJE/RO.
Costa Marques/RO, 08 de fevereiro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral – 05ªZE
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9ª Zona Eleitoral
Portarias

PORTARIA 01/2019
A Excelentíssima Juiza Eleitoral da 09ª Zona, KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de análise e elaboração de pareceres técnicos referentes aos processos de
prestação de contas de campanha das eleições de 2018, e processos de prestação de contas anuais de partidos,
referentes ao exercício de 2018, dos órgãos partidários municipais de Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear a servidora TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN, matrícula 260655, lotada na 09ª Zona
Eleitoral de Pimenta Bueno, Fórum da Comarca de Pimenta Bueno, para atuar na análise das prestações de
contas acima especificadas.
Publique-se.
Pimenta Bueno, 08 de fevereiro de 2019
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

16ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo n.º: 17-40.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Cerejeiras/RO
Responsável: Cleiton Rodrigo da Costa Leite
Advogados: Rochilmer Mello da Rocha Filho - OAB/RO 635; Márcio Melo Nogueira¬ - OAB/RO 2827; Diego de
Paiva Vasconcelos- OAB/RO 2013; Marcelo André Azevedo Veras Barrozo - OAB/RO 7768; Fernando Milani e
Silva - OAB/RO 0186;
SENTENÇA
A Direção Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do Município de Cerejeiras/RO, em
observância ao art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, e ao art. 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou a
prestação de contas anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2017, acompanhada de documentação.
Observado os trâmites legais, os autos seguiram para o parecer técnico, onde se opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, em razão de impropriedade detectada (fls. 67/70).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 73).
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, cumpre destacar que os artigos 25 e 66 da Resolução TSE nº 23.464/2015 estipulam que os
partidos políticos são obrigados a adotar escrituração contábil digital para registro de seus movimentos contábeis,
encaminhando-os à Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital.
Porém, compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária não providenciou a adoção da escrituração
contábil digital para registro de sua contabilidade referente ao exercício de 2017.
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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Tal omissão foi confirmada pelo órgão partidário, às fls. 55/56, o qual alegou que a referida escrituração não foi
gerada em razão da não movimentação de recursos financeiros no exercício ora analisado.
Entretanto, verifico que não assiste razão ao partido, pois, o art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 estabelece
que a escrituração contábil digital deve ser adotada pelos órgãos partidários independentemente da existência ou
não da movimentação financeira de qualquer natureza. Vejamos:
"Art. 25. Os órgãos partidários, em todas as esferas, são obrigados a adotar escrituração contábil digital,
independentemente da existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso."
Ademais, embora o partido não tenha realizado movimentação de recursos financeiros em 2017, movimentou
recursos estimáveis em dinheiro, motivo suficiente para a adoção da escrituração contábil digital. Vejamos o que
diz o art. 26 da Resolução TSE nº 23.464/2015:
"Art. 26...
§2º Na escrituração contábil digital, os registros contábeis devem:
I - ...
II - especificar detalhadamente os gastos e os ingressos de recursos de qualquer natureza." (grifei)
Por outro lado, em razão do montante e da natureza dos recursos e gastos realizados pelo partido, a ausência da
escrituração contábil digital não maculou as contas a ponto de acarretar sua desaprovação. Contudo, tornam-nas
objetos de ressalvas.
Quanto aos demais pontos analisados, não foram detectadas outras impropriedades ou irregularidades na
prestação de contas apresentada pelo órgão partidário, conforme parecer técnico de fls. 67/70.
Ante o exposto, não havendo irregularidades graves ou outras impropriedades que ensejam rejeição das contas e
a aplicação de sanção, APROVO COM RESSALVAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, do Município de Cerejeiras/RO, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 06 de fevereiro de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral

Processo n.º: 29-54.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Município: Pimenteiras do Oeste/RO
Responsável: João Miranda de Almeida
Advogados: Henrique Eduardo da Costa Soares - OAB/RO 7363;
SENTENÇA
A Direção Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do Município de Pimenteiras do
Oeste/RO, em observância ao art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, e ao art. 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
apresentou a prestação de contas anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2017, acompanhada de
documentação.
Observado os trâmites legais, os autos seguiram para o parecer técnico, onde se opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, em razão de impropriedade detectada (fls. 49/51).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 54).
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, cumpre destacar que os artigos 25 e 66 da Resolução TSE nº 23.464/2015 estipulam que os
partidos políticos são obrigados a adotar escrituração contábil digital para registro de seus movimentos contábeis,
encaminhando-os à Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital.
Porém, compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária não providenciou a adoção da escrituração
contábil digital para registro de sua contabilidade referente ao exercício de 2017.
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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Tal omissão foi confirmada pelo órgão partidário, às fls. 55/56, o qual alegou que a referida escrituração não foi
gerada em razão da não movimentação de recursos financeiros no exercício ora analisado.
Entretanto, verifico que não assiste razão ao partido, pois, o art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 estabelece
que a escrituração contábil digital deve ser adotada pelos órgãos partidários independentemente da existência ou
não da movimentação financeira de qualquer natureza. Vejamos:
"Art. 25. Os órgãos partidários, em todas as esferas, são obrigados a adotar escrituração contábil digital,
independentemente da existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso."
Ademais, embora o partido não tenha realizado movimentação de recursos financeiros em 2017, movimentou
recursos estimáveis em dinheiro, motivo suficiente para a adoção da escrituração contábil digital. Vejamos o que
diz o art. 26 da Resolução TSE nº 23.464/2015:
"Art. 26...
§2º Na escrituração contábil digital, os registros contábeis devem:
I - ...
II - especificar detalhadamente os gastos e os ingressos de recursos de qualquer natureza." (grifei)
Por outro lado, em razão do montante e da natureza dos recursos e gastos realizados pelo partido, a ausência da
escrituração contábil digital não maculou as contas a ponto de acarretar sua desaprovação. Contudo, tornam-nas
objetos de ressalvas.
Quanto aos demais pontos analisados, não foram detectadas outras impropriedades ou irregularidades na
prestação de contas apresentada pelo órgão partidário, conforme parecer técnico de fls. 67/70.
Ante o exposto, não havendo irregularidades graves ou outras impropriedades que ensejam rejeição das contas e
a aplicação de sanção, APROVO COM RESSALVAS as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro MDB, do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46,
II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 06 de fevereiro de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral

Processo n.º: 20-92.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Corumbiara/RO
Responsável: Deocleciano Ferreira Filho
Advogado: José Antônio Duarte Alvares – OAB/MT 3432
SENTENÇA
A Direção Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do Município de Corumbiara/RO, em observância ao
art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, e ao art. 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou a prestação de
contas anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2017, acompanhada de documentação.
Observado os trâmites legais, os autos seguiram para o parecer técnico, onde se opinou pela aprovação das
contas, em razão de sua regularidade (fls. 55/57).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas (fls. 60/61).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária apresentou a documentação em ordem,
demonstrando as origens e destinação dos recursos arrecadados, não havendo irregularidades e/ou
impropriedades que comprometam as contas, conforme relatório final de exame.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, tenho por regulares e APROVO as
contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do Município de Corumbiara/RO, referentes ao exercício financeiro
de 2017.
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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 06 de fevereiro de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral

Processo n.º: 18-25.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas
Partido: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Município: Corumbiara/RO
Responsável: Leandro Teixeira Vieira
Advogado: Ronaldo Patrício dos Reis - OAB/RO 4366
SENTENÇA
A Direção Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do Município de Corumbiara/RO, em observância ao
art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, e ao art. 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou a prestação de
contas anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2017, acompanhada de documentação.
Observado os trâmites legais, os autos seguiram para o parecer técnico, onde se opinou pela desaprovação das
contas, em razão de irregularidade detectada (fls. 51/54).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 57/58).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de inconsistência grave nas contas apresentadas pela agremiação
partidária, vez que a mesma realizou o pagamento de serviços contábeis (R$ 300,00) e de assessoria jurídica (R$
200,00), pagas em espécie, com recursos financeiros que não transitaram previamente por conta bancária do
partido (fls. 07 e 18).
Em que pese o órgão partidário ter informado que os recursos recebidos constitui doação realizada por Leandro
Teixeira Vieira, pessoa física, portador do CPF nº 755.849.642-04, e que é presidente da agremiação, a não
transição dos respectivos valores por conta bancária fere regras basilares das finanças e contabilidade dos
partidos.
O art. 5º, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, prevê que as doações de pessoas físicas destinadas às
despesas ordinárias, com identificação do doador originário, constituem receitas dos partidos políticos. Contudo,
para recebimento de tais recursos, os órgãos partidários precisam necessariamente abrir conta em instituição
bancária, conforme dispõe o art. 6º da Resolução TSE nº 23.464/2015, in verbis:
"Art. 6º Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação
financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação
dos recursos provenientes:
I – do "Fundo Partidário", previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II – das "Doações para Campanha", previstas no inciso IV do art. 5º desta resolução;
III – dos "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta resolução; e
IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº
9.096/95, art. 44, § 7º).
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos
I, II, III e IV deste artigo somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos
do gênero." (grifei)
Assim, para recebimento dos recursos destinados à sua manutenção ordinária, o partido deveria ter aberto a conta
bancária denominada "Outros Recursos", obrigatoriedade que não foi cumprida pela agremiação partidária,
conforme informou à fl. 07.
Ademais, no que toca aos gastos realizados pelo partido, não há como considerá-los de pequeno valor, pois o art.
19, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015 considera como de pequeno vulto as despesas que não
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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ultrapassem R$ 400,00 (quatrocentos reais). Não bastasse, ainda que as despesas fossem consideradas de
pequeno valor, a receita para pagamento das mesmas deveria ter transitado por conta bancária.
Assim, considerando que o PSB de Corumbiara/RO infringiu princípios básicos de finanças e contabilidade,
cometendo irregularidades graves e insanáveis, consistentes em não abertura de conta bancária e movimentação
de recursos financeiros sem o devido trânsito por conta bancária, a desaprovação das contas é medida que se
impõe.
Portanto, diante das irregularidades apontadas, DESAPROVO as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do
Município de Corumbiara/RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, III, da Resolução
TSE n.º 23.464/2015.
Considerando que importância movimentada pelo partido não envolve recursos públicos, deixo de aplicar a
sanção do art. 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 06 de fevereiro de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral

Processo n.º: 24-32.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas
Partido: Podemos - PODE
Município: Corumbiara/RO
Responsável: Alessandro Teixeira Vieira
Advogado: Ronaldo Patrício dos Reis - OAB/RO 4366
SENTENÇA
A Direção Municipal do Partido Podemos - PODE, do Município de Corumbiara/RO, em observância ao art. 32,
caput, da Lei n.º 9.096/95, e ao art. 28 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou a prestação de contas
anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2017, acompanhada de documentação.
Observado os trâmites legais, os autos seguiram para o parecer técnico, onde se opinou pela desaprovação das
contas, em razão de irregularidade detectada (fls. 49/52).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 55/56).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de inconsistência grave nas contas apresentadas pela agremiação
partidária, vez que a mesma realizou o pagamento de serviços contábeis (R$ 300,00) e de assessoria jurídica (R$
200,00), pagas em espécie, com recursos financeiros que não transitaram previamente por conta bancária do
partido (fls. 07 e 17).
Em que pese o órgão partidário ter informado que os recursos recebidos constituem doação realizada por
Alessandro Teixeira Vieira, pessoa física, portador do CPF nº 886.742.312-68, e que é presidente da agremiação,
a não transição dos respectivos valores por conta bancária fere regras basilares das finanças e contabilidade dos
partidos.
O art. 5º, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, prevê que as doações de pessoas físicas destinadas às
despesas ordinárias, com identificação do doador originário, constituem receitas dos partidos políticos. Contudo,
para recebimento de tais recursos, os órgãos partidários precisam necessariamente abrir conta em instituição
bancária, conforme dispõe o art. 6º da Resolução TSE nº 23.464/2015, in verbis:
"Art. 6º Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação
financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação
dos recursos provenientes:
I – do "Fundo Partidário", previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II – das "Doações para Campanha", previstas no inciso IV do art. 5º desta resolução;
III – dos "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta resolução; e

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº
9.096/95, art. 44, § 7º).
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos
I, II, III e IV deste artigo somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos
do gênero." (grifei)
Assim, para recebimento dos recursos destinados à sua manutenção ordinária, o partido deveria ter aberto a conta
bancária denominada "Outros Recursos", obrigatoriedade que não foi cumprida pela agremiação partidária,
conforme informou à fl. 07.
Ademais, no que toca aos gastos realizados pelo partido, não há como considerá-los de pequeno valor, pois o art.
19, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015 considera como de pequeno vulto as despesas que não
ultrapassem R$ 400,00 (quatrocentos reais). Não bastasse, ainda que as despesas fossem consideradas de
pequeno valor, a receita para pagamento das mesmas deveria ter transitado por conta bancária.
Assim, considerando que o Podemos de Corumbiara/RO infringiu princípios básicos de finanças e contabilidade,
cometendo irregularidades graves e insanáveis, consistentes em não abertura de conta bancária e movimentação
de recursos financeiros sem o devido trânsito por conta bancária, a desaprovação das contas é medida que se
impõe.
Portanto, diante das irregularidades apontadas, DESAPROVO as contas do Partido Podemos - PODE, do
Município de Corumbiara/RO, referentes ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, III, da Resolução
TSE n.º 23.464/2015.
Considerando que importância movimentada pelo partido não envolve recursos públicos, deixo de aplicar a
sanção do art. 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 06 de fevereiro de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral

21ª Zona Eleitoral
Sentenças

Prestação de Contas nº 28-20.2019.6.22.0021
Protocolo: 76/2019
Assunto: Eleições Municipais de 2016 – Candeias do Jamari
Candidato: ANDRIW JEFERSON GOMES DE ANDRADE
Advogado: Pedro Wanderlei dos Santos – OAB/RO 1461; Telson Monteiro de Souza – OAB/RO 1051 e Julio Cley
Monteiro Resende – OAB/RO 1349.
DECISÃO
Vistos,
Autue como procedimento de prestação de contas.
Trata-se de prestação de contas de campanha, apresentada pelo então candidato ANDRIW JEFERSON GOMES
DE ANDRADE, na eleição de 2016.
Observo que fora instaurado procedimento PC 361-65.2016.6.22.0024, SADP 27.360/2016, na extinta 24ªZE/RO,
com sentença transitada em julgado, reconhecendo a não prestação de contas de campanha, período de 2016.
Nesse caso, atento ao comando insculpido no §1º, do art. 73, da Resolução 23.463/2015/TSE, DECLARO
regularizada a situação de não prestação de contas de campanha, do candidato ANDRIW JEFERSON GOMES
DE ANDRADE, exercício 2016, apenas para o fim de evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para
restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
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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Lance o ASE respectivo, bem como procedam aos registros e anotações pertinentes.
Determino, por fim, após o trânsito em julgado desta decisão, o arquivamento destes autos.
Intime-se o interessado.
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz Eleitoral

Despachos

Autos: 15-55.2018.6.22.0021
Autos de Prestação de Contas
Interessados: Partido Solidariedade (SD), diretório municipal de Candeias do Jamari.
Presidente: Edcarlos dos Santos
Tesoureiro: Eloy Ferreira dos Santos
Assunto: Exercício Financeiro de 2017 – Pedido de Providencias.
DESPACHO
Vistos,
Considerando o teor do parecer conclusivo juntado às fls. 09/11 e visando a evitar futura alegação de nulidade,
façam vistas destes autos ao Partido/interessado para o fim de ciência e regularização, no prazo de 3 (três) dias,
das falhas apontadas no referido parecer.
Havendo a apresentação de manifestação, submetam, novamente, ao analista de contas para reavaliação.
Não havendo a apresentação de defesa, remetam os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Porto Velho, 06 de dezembro de 2018.
AUREO VIRGÍLIO QUEIROZ
Juiz Eleitoral da 21ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL n.º 11/2019
AUTOS Nº 6-47.2019.6.22.0025
Protocolo: 227/2019
Assunto: Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Diretório Municipal do Partido Solidariedade – Monte Negro/RO
Presidente: José Antonio Francisco dos Santos
Tesoureiro: Helio Franthesko S. Ramalho
Advogado: Suzana Avelar de Santna, OAB/RO 3746.
A MM.ª Juíza na 25ª Zona Eleitoral do Município de Ariquemes-RO., DRA. DEISY CRISTHIAN LORENA DE
OLIVEIRA FERRAZ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o constante no artigo art. 59, da Resolução nº 23.553/17-TSE,
FAZ SABER a quantos interessar possa, lerem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que foi publicado no
lugar de costume desta 25ª ZE/RO, a Prestação de Contas referente à Prestação de Contas Final das Eleições
2018 do Partido Solidariedade do município de Monte Negro/RO., cujos autos permanecerão disponibilizados para
consulta pelo prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente edital, facultando a qualquer
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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interessado, durante o prazo, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, por determinação da Juíza Eleitoral
para publicação no Mural do Cartório e no Diário da Justiça Eleitoral – DJE.
Dado e passado nesta cidade Ariquemes-RO aos 08 dias do mês de fevereiro de 2019. Eu, Marcelino Engel,
Técnico Judiciário, digitei. Eu, Marcilio Faccin, conferi e assino por determinação judicial.
MARCILIO FACCIN
Chefe de Cartório

28ª Zona Eleitoral
Editais

PC 2017 - MDB NU - BP/DRE
EDITAL N.º 003/2019
O Excelentíssimo Senhor João Valério Silva Neto, Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que, em cumprimento ao
art. 31, § 1º da Resolução TSE 23.464/2015 e art. 32, § 2º da Lei 9096/95, faz publicar o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício referentes à prestação de contas anual – Exercício 2017 relativa ao
partido abaixo relacionado e que encontram-se disponíveis, na sede do Cartório da 28ª Zona Eleitoral, os autos da
referida prestação de contas:
BALANÇO PATRIMONIAL
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
ÓRGÃO DO PARTIDO: MUNICIPAL MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO/RO ANO: 2017
Título da Conta
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE R$ 0,00
Caixa
Banco Conta Movimento
Banco do Brasil
Outros Bancos (especificar)
Aplicações Financeiras
Banco do Brasil
Ativo não circulante
Investimentos
Imobilizado
Bens Móveis
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Passivo
Passivo Circulante
R$0,00
Fornecedores e de Bens e Serviços
Patrimônio Social
Resultados Acumulados
Superávit/Déficit Acumulado
NOVA UNIÃO-RO, 31 de dezembro de 2017
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
Presidente
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SÉRGIO ROSA ANDRADE
Tesoureiro
CAMILO DE SOUZA PIMENTEL
Contador/CRC n.º - 003643/O-8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
ÓRGÃO DO PARTIDO: MUNICIPAL MUNICÍPIO: NOVA UNIÃO/RO ANO: 2017
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.000,00
RECEITAS DE DOAÇÕES R$ 1.000,00
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS R$ 1.000,00
DESPESAS R$ 1.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS R$ 1.000,00
Serv. Técnicos Profissionais R$ 1.000,00
Serviços Contábeis R$ 500,00
Honorários Advocatícios R$ 500,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 0,00
NOVA UNIÃO-RO, 31 de dezembro de 2017
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
Presidente
SÉRGIO ROSA ANDRADE
Tesoureiro
CAMILO DE SOUZA PIMENTEL
Contador/CRC n.º - 003643/O-8
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz
Eleitoral que fosse expedido o presente edital, afixando-o no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE/RO. Dado e passado neste Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia,
aos 11 de janeiro de 2019. Eu, Vanusa Souza da Cunha Rizzo, _____, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral,
conferi, digitei e subscrevo o presente por determinação judicial.
VANUSA SOUZA DA CUNHA RIZZO
Chefe de Cartório

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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