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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria – 130/2019
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições
descritas no inciso VIII do art. 1º do Portaria n. 066/2018, considerando o constante nos autos do Processo SEI n.
0000743-84.2019.6.22.8000, RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Equipe de
Planejamento de Contratação de TIC – Solução de gravação audiovisual das audiências a serem realizadas no
Plenário do TRE-RO e nas Zonas Eleitorais.
Responsável pela demanda: ÁUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGÃO, Secretária Judiciária e de
Gestão da Informação;
Integrante demandante: ÁUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGÃO, Secretária Judiciária e de Gestão
da Informação;
Integrante técnico: MARCO YERCO MENDIZABEL CABRERA, Coordenador de Infraestrutura da Secretaria de
Tecnologia da Informação; e
Integrante administrativo: RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA, Coordenadora de Material e Patrimônio.
Após o término do mandato da comissão, à Secretaria de Gestão de Pessoas para registro.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, março de 2019.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/03/2019, às 12:29,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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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http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0397057 e o código CRC
3092B207.
Portaria – 134/2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 066/2018, art. 1º, XXXIII; e em conformidade com a
Resolução TSE 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO 08, de 31/05/2007;
RESOLVE:
I. Tornar sem efeito a Portaria n. 129 (0396688), em razão da desistência da servidora Neilce dos Santos Silva
(0397070).
II. Autorizar, conforme o que consta no processo SEI nº 0000563-22.2019.6.22.8080, o pagamento de diárias aos
servidores deste Tribunal abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos a PORTO VELHO - RO, com a
finalidade de participarem do(a) Formação Multiplicadores Patrulha 2019.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total; Indenização
de transporte
ANDRÉIA PEREIRA COSTA OZAME; Auxiliar de Cartório; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5;
254,00; 0,00; 0,00; 635,00; 254,52
CARINY BALEEIRO TADIOTTO CIELO; Chefe De Cartório Eleitoral; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a
13/03/2019; 2,5; 254,00; 0,00; 124,11; 510,89; 326,37
DIOGO ÂNDERSON LOPES E SILVA; Chefe De Cartório Eleitoral; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a
14/03/2019; 3,5; 254,00; 0,00; 165,48; 723,52; 152,00
FÁBIO PIRES ALVES; Assistente I; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5; 254,00; 0,00; 124,11;
510,89; 292,21
JOSÉ PASDIORA JÚNIOR; Assistente I; PORTO VELHO - RO; 10/03/2019 a 13/03/2019; 3,5; 254,00; 0,00;
124,11; 764,89; 483,61
LÍLIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA; Chefe De Cartório Eleitoral; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019;
2,5; 254,00; 0,00; 124,11; 510,89; 300,91
RILDO CASSIANO; Chefe De Cartório Eleitoral; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5; 254,00;
0,00; 124,11; 510,89; 315,61
ROBSON BARBOSA DE ANDRADE; Chefe De Cartório Eleitoral; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019;
2,5; 254,00; 0,00; 124,11; 510,89; 237,07
VALDELIZA COSMO RODRIGUES; Assistente I; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5; 254,00;
0,00; 124,11; 510,89; 357,93
ÁLISSON HAHN; Assistente I; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5; 254,00; 0,00; 124,11; 510,89;
207,07
II. Determinar que os servidores apresentem (comprovantes de embarque e) relatórios de viagem no prazo de 07
(sete) dias úteis do término das viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral, março de 2019.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 11/03/2019, às 18:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0397258 e o código CRC
04963E9D.
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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Portaria – 140/2019
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 066/2018, art. 1º, XXXIII; e em conformidade com a
Resolução TSE 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO 08, de 31/05/2007; RESOLVE:
I. Autorizar, conforme o que consta no processo SEI nº 0000563-22.2019.6.22.8080, o pagamento de diárias aos
servidores deste Tribunal abaixo discriminados, em virtude de seus deslocamentos a PORTO VELHO - RO, com a
finalidade de participarem da Formação Multiplicadores Patrulha 2019.
Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total; Indenização
de transporte
MARCILIO FACCIN; Chefe De Cartório Eleitoral; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5; 254,00;
0,00; 124,11; 510,89; 131,07
MARIÂNGELA DALMAZO DE ROSSO; Analista Judiciário; PORTO VELHO - RO; 11/03/2019 a 13/03/2019; 2,5;
254,00; 0,00; 124,11; 510,89; 326,37
II. Determinar que os servidores apresentem relatórios de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término das
viagens.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral, março de 2019.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/03/2019, às 13:45,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0397530 e o código CRC
B769F1C6.
Despachos

Despacho - 897 - GABDG
PROCESSO: 0003134-46.2018.6.22.8000
INTERESSADO: Comissão de Inventário de Bens Permanentes 2019
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo para encerramento das atividades
Despacho Nº 897 / 2019 - PRES/DG/GABDG
Trata-se da Manifestação nº 354 em que o Presidente da Comissão de Inventário de Bens Permanentes solicita a
prorrogação do prazo para encerramento dos trabalhos da referida Comissão por mais 60 (sessenta dias).
Justifica o pedido no fato de que 01 (um) dos membros da Comissão estará em usufruto de férias no período de
07/03/2019 a 17/04/2019.
Ante o exposto, defiro o pedido de prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Inventário
de Bens Permanentes, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 07/03/2019.
À Comissão para ciência e ao GABDG para publicação.
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/03/2019, às 12:35,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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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http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0396176 e o código CRC
2DC899A4.
Despacho - 983 - GABDG
PROCESSO: 0002539-81.2017.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO: Reconhecimento de dívida - TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Despacho Nº 983 / 2019 - PRES/DG/GABDG
Trata-se de requerimento formulado pela Seção de Manutenção Predial - SEMAP (0396556), no qual solicita o
reconhecimento de dívida no valor de R$ 5.618,91 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavos)
para pagamento da fatura complementar n. 001.056 (0396555) e autorização para o pagamento do valor de R$
984,38 (novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) constante da fatura complementar n. 001.057
(0396555), referentes à serviços prestados no exercício de 2018 e 2019, respectivamente, sem o reajuste
autorizado, uma vez que não foi possível a aferição do IPCA, consoante Manifestação SEMAP 1596 (0335304).
Submetido o feito à SAOFC, esta manifestou-se pelo reconhecimento da dívida, bem como pela emissão de nota
de empenho para pagamento da referida despesa e remeteu os autos a esta Diretoria-Geral, para deliberação
(0396817).
Toda contratação exige um rito formal de licitação ou de exceção ao dever de licitar, cumprindo-se o procedimento
da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), os serviços prestados extraordinariamente, sem
cobertura contratual formal, devem ser instrumentalizados no procedimento de reconhecimento de dívida, com
fulcro no art. 37 da Lei n. 4.320/64, in verbis:
“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio,
com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.” Grifos nossos.
Depois de reconhecida a dívida, com a precisa classificação contábil da despesa, a Administração deverá levar
em consideração os preceitos legais da despesa pública no tocante à emissão do competente empenho, com a
consequente liquidação e pagamento, o qual terá natureza indenizatória.
Destarte, diante dos documentos comprobatórios dos autos, conclui-se que houve a prestação do serviço pela
empresa TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ n. 23.972.729/0001-25, no exercício encerrado de
2018, no que se refere à manutenção realizada no período de 02/8 a 31 de dezembro de 2018.
Assim, no exercício da delegação de competência conferida pelo art. 1º, inciso XI, da Portaria nº 66/2018, e ainda
com fulcro no artigo 37, da Lei 4.320/64, esta Diretora-Geral RECONHECE A DÍVIDA e AUTORIZA o pagamento
do valor de R$ 5.618,91 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavos) à empresa contratada,
bem como o pagamento da fatura complementar n. 001.057 (0396555), no valor de R$ 984,38 (novecentos e
oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) referente aos serviços já atestados neste exercício de 2019 e pagos
sem a adoção do reajuste.
Ao GABDG para publicação do ato de reconhecimento de dívida no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
À SAOFC, para emissão na nota de empenho e efetivo pagamento, sem prejuízo de adoção das demais
providências pertinentes.
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 12/03/2019, às 15:52,
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 0397616 e o código CRC
97564BE3.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Contrato

Extrato de Contrato - SECONT
Espécie: Extrato do Contrato n. 02/2019/TRE-RO, assinado em 11/03/2019. Contratada: V &P SERVIÇOS DE
VIAGENS LTDA, CNPJ n. 21.993.683/0001-03. Objeto: Prestação de serviço de agenciamento de viagens para
fornecimento de passagens aéreas, compreendendo os serviços de cotação, reservas, marcação, remarcação,
emissão, cancelamento, para trechos nacionais e internacionais, visando atender as necessidades do TRE-RO.
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2019 e seus Anexos; Leis 8.666/1993, 8.078/1990, 10.406/2002 e
10.520/2002, nos Decretos 5.450/2005 e 3555/2000, e nas demais normas vigentes aplicáveis ao objeto do
Contrato n. 02/2019/TRE-RO. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se em 12 de maio de 2019, não podendo ser
prorrogado. Valor Total estimado: R$ 286.400,99, Programa de Trabalho: 02122057020GP0011. Elemento de
Despesa: 33.90.33-01. Notas de Empenho ns. 2019NE000211 até 2019NE000213, de 08/03/2019. Homologação:
Despacho n. 898/2019 - PRES/DG/GABDG, de 28/01/2019. Signatários: pela Contratante, a Senhora LIA MARIA
ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO e, pela Contratada, o Senhor ALEXANDRE MENDONÇA VALENTE
GONÇALVES. Processo SEI: 0003286-94.2018.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 12/03/2019, às 11:54,
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 0397406 e o código CRC
69B633E8.

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

ZONAS ELEITORAIS
5ª Zona Eleitoral
Editais

Edital de Notificação nº 002/2019/05ªZE
Republicação de Edital de Notificação nº 002/2019/05ªZE
Prestação de contas n. 6-10.2019.6.22.0005
Classe 25 - Prestação de Contas - Partido Político - Omissão de Contas Eleitorais - Direito Eleitoral – Res. TSE
23553/2017 - Contas de Campanha - Eleições 2018
Interessado: - PODE – Costa Marques - RO
Presidente: Argeu Coelho de Queiroz
Vice-Presidente: Reginaldo Gomes Pereira
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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Tesoureiro: Natalia Justiniano Rodrigues Porto
Assunto: Notificação Para Apresentação das Contas de Campanha - Eleições 2018
A Excelentíssima Senhora Maxulene de Sousa Freitas, Juíza da 05ª Zona Eleitoral, município de Costa Marques,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 48, II, alínea "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, NOTIFICA a
agremiação partidária acima especificada, para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as contas do Partido
Podemos - PODE, de Costa Marques, relativas às Eleições de 2018, por meio de advogado devidamente
constituído, sob pena de serem as contas julgadas como não prestadas (art. 48, § 7º e art. 52, § 6º, incisos IV e
VI, todos da Resolução TSE n. 23.553/2017). E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente EDITAL com publicação no Diário de Justiça Eletrônico e no átrio deste Fórum Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Costa Marques/RO, aos 27 de fevereiro de 2019. Eu, Franco Augusto Cardoso,
Chefe de Cartório, digitei o presente, que vai assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral – 05ªZE
Edital de Notificação nº 004/2019/5ªZE
Republicação de Edital de Notificação nº 004/2019/05ªZE
Prestação de contas n. 11-32.2019.6.22.0005
Classe 25 - Prestação de Contas - Partido Político - Omissão de Contas Eleitorais - Direito Eleitoral – Res. TSE
23553/2017 - Contas de Campanha - Eleições 2018
Interessado: PTC – Costa Marques - RO
Presidente: Geraldo Anacleto Rosa
Vice-Presidente: Geneci Bispo da Silva Paes
Tesoureiro: Jonatas Sherman da Silva Paes
Assunto: Notificação Para Apresentação das Contas de Campanha - Eleições 2018
A Excelentíssima Senhora Maxulene de Sousa Freitas, Juíza da 05ª Zona Eleitoral, município de Costa Marques,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 48, II, alínea "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, NOTIFICA a
agremiação partidária acima especificada, para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as contas do Partido
Trabalhista Cristão - PTC, de Costa Marques, relativas às Eleições de 2018, por meio de advogado devidamente
constituído, sob pena de serem as contas julgadas como não prestadas (art. 48, § 7º e art. 52, § 6º, incisos IV e
VI, todos da Resolução TSE n. 23.553/2017). E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente EDITAL com publicação no Diário de Justiça Eletrônico e no átrio deste Fórum Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Costa Marques/RO, aos 27 de fevereiro de 2019. Eu, Franco Augusto Cardoso,
Chefe de Cartório, digitei o presente, que vai assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral – 05ªZE
Edital nº 005/2019/5ªZE
Republicação de Edital de Notificação nº 005/2019/05ªZE
Prestação de contas n. 23-46.2019.6.22.0005
Classe 25 - Prestação de Contas - Partido Político - Omissão de Contas Eleitorais - Direito Eleitoral – Res. TSE
23553/2017 - Contas de Campanha - Eleições 2018
Interessado: - PMN – São Francisco do Guaporé - RO
Presidente: Pedro Forato Pereira
Vice-Presidente: Edson Martins Rodrigues
Tesoureiro: Rosângela Gerônimo de Souza
Assunto: Notificação Para Apresentação das Contas de Campanha - Eleições 2018

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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A Excelentíssima Senhora Maxulene de Sousa Freitas, Juíza da 05ª Zona Eleitoral, município de Costa Marques,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 48, II, alínea "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, NOTIFICA a
agremiação partidária acima especificada, para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as contas do Partido da
Mobilização Nacional - PMN, de São Francisco do Guaporé, relativas às Eleições de 2018, por meio de advogado
devidamente constituído, sob pena de serem as contas julgadas como não prestadas (art. 48, § 7º e art. 52, § 6º,
incisos IV e VI, todos da Resolução TSE n. 23.553/2017). E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, expediu-se o presente EDITAL com publicação no Diário de Justiça Eletrônico e no átrio deste
Fórum Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Costa Marques/RO, aos 27 de fevereiro de 2019. Eu, Franco Augusto Cardoso,
Chefe de Cartório, digitei o presente, que vai assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral – 05ªZE
Edital de notificação nº 006/2019/5ª/ZE
Republicação de Edital de Notificação nº 006/2019/05ªZE
Prestação de contas n. 9-62.2019.6.22.0005
Classe 25 - Prestação de Contas - Partido Político - Omissão de Contas Eleitorais - Direito Eleitoral - Res. TSE
23553/2017 - Contas de Campanha - Eleições 2018
Interessado: DC – Costa Marques - RO
Vice-Presidente: Elias Avelino do Nascimento
Tesoureiro: Glides Banega Justiniano
Assunto: Notificação Para Apresentação das Contas de Campanha - Eleições 2018
A Excelentíssima Senhora Maxulene de Sousa Freitas, Juíza da 05ª Zona Eleitoral, município de Costa Marques,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 48, II, alínea "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, NOTIFICA a
agremiação partidária acima especificada, para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as contas do Partido
Democracia Cristã - DC, de Costa Marques, relativas às Eleições de 2018, por meio de advogado devidamente
constituído, sob pena de serem as contas julgadas como não prestadas (art. 48, § 7º e art. 52, § 6º, incisos IV e
VI, todos da Resolução TSE n. 23.553/2017). E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente EDITAL com publicação no Diário de Justiça Eletrônico e no átrio deste Fórum Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Costa Marques/RO, aos 27 de fevereiro de 2019. Eu, Franco Augusto Cardoso,
Chefe de Cartório, digitei o presente, que vai assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral – 05ªZE
11ª Zona Eleitoral
Sentenças

Decisão - 110 - 11ª ZE
AUTOS: 33-43.2017.6.22.0011 PROTOCOLO: 8.415/2017
PETIÇÃO: Regularização de cONTAS: EXErcicio FINANCEIRO 2017
partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB EM MINISTRO ANDREAZZA
Presidente: Valdomiro teixeiRa felix
Tesoureiro: cleder de camargo
Advogado: Henrique eduardo da costa soares OAB/RO 7363
Decisão Nº 110 / 2019 - CRE/GAB11ª ZE/11ª ZE
SENTENÇA
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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Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 apresentadas pelo diretório municipal
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB de Ministro Andreazza, autuada na classe Petição, tendo
em vista as contas terem sido julgadas não prestas nos autos de Prestação de Contas n. 33-09.2018.6.22.0011 (fl.
34), nos termos do art. 59, Res. TSE n. 23.546/2017.
Apresentou: certidão de regularidade profissional, fl. 06-07; balanço patrimonial, fl. 08; demonstração de resultado,
fl. 09; recibos, fls. 10-11; extratos bancários sem movimentação, fls. 12-13; relação de contas bancárias abertas, fl.
14-15; demonstrativo de conciliação bancária sem movimentação, fl. 16; demonstrativo de receitas e gastos, fl. 17,
demonstrativo de obrigações a paga, fl. 18; demonstrativo de dívidas de campanha, fl. 19; demonstrativo de
doações estimáveis, fl. 20; demonstrativo de transferências de recursos a partidos e candidatos, fl. 22;
demonstrativo de sobras de campanha, fl. 23-24; demonstrativo de contribuições recebidas, fl. 25; demonstrativo
de doações financeiras recebidas, fl. 26; demonstrativo de recursos distribuídos ao fundo partidário, fl. 27;
demonstrativos de assunção de obrigações, fl. 29; relação de agentes responsáveis, fl. 31.
Ausentes as peças relacionadas nos itens 1, 2, 6, 7, 18, 19 e 22, conforme certidão de fl. 35.
Consta certidão cartorária dando conta de o partido não recebeu recursos provenientes do Fundo Partidário, não
recebeu recursos de fonte vedada ou de origem não identificada (fl. 35).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se àfl. 37.
Éo relatório.

DECIDO
A prestação de contas partidárias anual decorre de preceito constitucional (art. 17, III CF/88) e se encontra
estabelecida pela Lei n. 9.096/95; constituindo obrigação legal periódica imposta aos partidos políticos em todas
as esferas de direção, tendo seu início com a apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral das peças obrigatórias
elencadas na Res. TSE 23.546/2017.
Estabelece ainda a citada resolução que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas partidárias
como não prestadas, poderá o órgão partidário requerer a regularização da situação de inadimplência, instruindo o
requerimento com os dados e documentos previstos no artigo 29 da Res. TSE 23.546/2017. Éo caso dos
presentes autos.
Tal procedimento não tem o condão de alterar a decisão proferida quando da omissão no dever de prestar contas
àJustiça Eleitoral, pois visa tão somente suspender as consequências previstas no caput e no §2º do art. 48 da
Res. 23.546/2017, que são: 1) proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político e 2) suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção estadual
ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação.
O Partido em análise, ao trazer àbaila as peças relacionadas àfl. 35, cumpriu com os requisitos exigidos para a
regularização dos efeitos do julgamento das contas como não prestadas. As peças faltantes não possuem o
condão de prejudicar a análise quanto àregularidade para os fins do art. 59 da norma, mesmo porque não se está,
neste feito, adentrando em análise acurada de peças para aprovar ou desaprovar contas; este mérito já resta
resolvido nos autos de prestação de contas transitado em julgado.
A Res. TSE n. 23.546/2017, inclusive, prevê que o rito será o da prestação de contas no que couber (art. 59, §1º,
V) e, sendo assim, como não se faz análise de mérito, entendo que as peças trazidas e, principalmente, o fato de
o partido não ter recebido recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não declarada e não ter
recebido recursos do Fundo Partidário, écabível a suspensão das consequências da decisão que julgou as contas
como não prestadas.
Posto isto, julgo REGULARIZADA e situação de inadimplência do diretório municipal do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro em Ministro Andreazza de forma a suspender as consequências da decisão das contas
como não prestadas e DETERMINO:
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A regularização da situação de inadimplência do diretório municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro em Ministro Andreazza de forma a suspender a sanção de bloqueio do repasse de eventuais verbas do
Fundo Partidário; e
A regularização da suspensão da anotação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comunique-se à Seção de Anotação de Partido do TRE/RO, certificando nos autos.
Anote-se no Sistema de Anotação de Contas Partidárias (SICO).
Cacoal, 8 de março de 2019.
MARIO JOSÉ MILANI E SILVA
Juiz Eleitoral –11ªZE
Documento assinado eletronicamente por Mario Jose Milani e Silva, Juiz Eleitoral, em 12/03/2019, às 11:59,
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 0396562 e o código CRC
40EDBDA6.
Despachos

Notícia-crime
Autos nº 63-44.2018.6.22.0011
SADP 6.158/2018
Interessado: Celso Garcia Filho
DESPACHO
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Prazo de 10 (dez) dias
Cacoal-RO, 12 de março de 2019
Mário José Milani e Silva- juiz eleitoral
Carta precatória
Autos nº 13-81.2019.6.22.0011
SADP 679/2019
Denunciado: Alex Ferreira Costa
Interessados: Carla Daiane de Sousa Goltara
Marta Margarete Bandurka
João Vitor Pereira dos Santos
Oseias Nogueira da Silva
Oziel de Melo
DESPACHO
Apesar de ter sido a audiência designada para horário que, normalmente, não são realizadas audiências cíveis, o
que, em tese, permitiria sua realização, deve a solenidade ser redesignada.
Aguarde-se em cartório para futura fixação de nova audiência.
Cacoal-RO, 12 de março de 2019
Mário José Milani e Silva – juiz eleitoral
16ª Zona Eleitoral
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Intimações

Processo n°: 81-50.2018.6.22.0016
Protocolo n°: 7.946/2018
Assunto: prestação de contas
Prestador: direção municipal do PSD
CNPJ: 25.110.012/0001-08
Município: Pimenteiras do Oeste/RO
Responsável: Edilson Lemes Infram (Presidente); Gleibson Leite Garcia (Tesoureiro)
Advogada: Taciane Cristine Garcia dos Santos Almeida – OAB/RO 6356
NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, Dr. Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos, notifico o Partido
Social Democrático - PSD, do município de Pimenteiras do Oeste/RO, na pessoa de sua advogada, para, no prazo
de 03 (três) dias, atender o solicitado no Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, abaixo transcrito:
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre
as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do § 1°, art. 72 da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. Prestação de contas parcial
A prestação de contas parcial foi entregue em 27/09/2018, fora do prazo fixado pelo § 4º, do art. 50, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 17/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. Peças integrantes
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Assim, solicita-se ao partido apresentar os esclarecimentos/documentos acima solicitados, para fins de
comprovação de que as disposições estabelecidas na Resolução TSE nº 23.553/2017 foram observadas pela
agremiação.
Cerejeiras, 12 de março de 2019.
Cássio Ramos Félix
Chefe de Cartório
De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral
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Sentenças

Processo n.º: 51-15.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Município: Pimenteiras do Oeste/RO
Responsáveis: João Miranda de Almeida (Presidente); Antônio Paulino da Silva (Tesoureiro)
Advogado: 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, visando cumprir as disposições da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução TSE n.º 23.553/2017, apresentou
prestação de contas referente à campanha eleitoral de 2018, acompanhada de documentação.
No parecer conclusivo, a chefia do Cartório Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em razão de
irregularidades detectadas no processo (fl. 72).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fl. 75).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de irregularidades que comprometem a integralidade das contas
apresentadas pela agremiação partidária, tornando-as passíveis de desaprovação.
Inicialmente, cumpre destacar que o Partido Movimento Democrático Brasileiro de Pimenteiras do Oeste/RO
apresentou sua prestação de contas final, relativa às Eleições Gerais de 2018, na data de 14/11/2018 (fl. 35), ou
seja, fora do prazo estipulado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Vejamos:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I – o candidato que disputar o segundo turno;
II – os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III – os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno.
Entretanto, a falha acima mencionada é impropriedade que, apesar de demonstrar o descumprimento de
obrigação de natureza eleitoral, não macula a prestação de contas do partido a ponto de ensejar a sua
desaprovação.
Porém, inconsistências outras foram contatadas nos autos, as quais são de natureza grave e comprometem a
integralidade das contas apresentadas.
Isso porque, ao apresentar sua prestação de contas, o órgão partidário não trouxe aos autos os extratos das suas
contas bancárias, necessários para comprovar a movimentação financeira, ou sua ausência, durante a campanha
eleitoral de 2018.
O entendimento jurisprudencial nos revela que a ausência parcial dos extratos bancários, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, principalmente se a análise da movimentação financeira do partido puder ser realizada
através de batimento com as informações existentes na base da Justiça Eleitoral. Nesse sentido:
Prestação de contas. Eleições 2018. Candidato. Extratos bancários da totalidade da campanha. Ausência.
Documentação obrigatória incompleta. Irregularidade grave. Aferição da movimentação bancária. Possibilidade.
Batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos do SPCE. Razoabilidade e proporcionalidade.
Incidência. Irregularidade formal. Aprovação das contas. Anotação de ressalvas. I – Embora a apresentação de
extratos bancários abrangendo parcialmente o período de campanha eleitoral constitua, "in abstrato",
irregularidade de natureza grave, por si só, não enseja a desaprovação das contas, notadamente, quando viável a
análise da movimentação bancária por meio do batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos
disponíveis no SPCE e demais elementos constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. II – Na prestação de
contas de campanha, se as inconsistências e faltas de documentos apuradas na fase instrutória do processo
foram na maioria sanadas e as remanescentes não comprometem a regularidade das contas, estas devem ser
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 30, inciso II e §§2º e 2º-A, da Lei n. 9.504/97 e do art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Sem prejuízo de eventual instauração de procedimento investigatório legalmente
previsto. III – Contas aprovadas com ressalvas. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia em aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator, à unanimidade (TRE-RO, Prestação
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de Contas n. 0601467-17.2018.6.22.0000, ACÓRDÃO N. 016/2019, Relator Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ,
Publicação: DJE TRE-RO nº 29/2018, Data: 13/02/2019, Página 6).
No entanto, conforme consta às fls. 70/71, a Justiça Eleitoral não recebeu informações encaminhadas pelas
instituições financeiras referentes às contas bancárias do partido ora analisado.
Considerando que as intuições financeiras estavam obrigadas a fornecer, quinzenalmente, à Justiça Eleitoral, os
extratos eletrônicos das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais, a ausência dos extratos
eletrônicos na base da Justiça Eleitoral revela forte indício de que o órgão partidário não procedeu a abertura de
conta bancária para a campanha eleitoral de 2018, conforme obrigava o art. 10, caput e §2º, da Res. TSE nº
23.553/2017, in verbis:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Além disso, os documentos de fls. 68/69 revelam que as contas bancárias do partido foram encerradas no ano de
2017, o que reforça a ideia de que o órgão não procedeu a abertura de conta bancária para as Eleições de 2018.
A não abertura de conta bancária para a campanha eleitoral viola requisito essencial ao exame das contas,
impossibilitando a comprovação da movimentação financeira, ou sua ausência, pelo órgão partidário.
Nesse sentido tem seguido a jurisprudência pátria:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2016. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO
PROVISÓRIA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. O partido não promoveu a abertura da conta-corrente, e,
consequentemente, não apresentou os extratos que demonstram a movimentação financeira. Tal falha é de
natureza consideravelmente grave que afeta a regularidade e a confiabilidade das contas e prejudica a efetiva
fiscalização destas pela Justiça Eleitoral. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade diante da gravidade da falha apontada. 3. Tal falha, por si só, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que desaprovou as contas
do partido.
(TRE-PI - PC: 24361 SIMPLÍCIO MENDES - PI, Relator: JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, Data
de Julgamento: 21/02/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 35, Data 28/02/2018,
Página 10).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES DE 2016. RECURSOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. CONTA BANCÁRIA. NÃO ABERTURA. IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1 - Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal de Queimados do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) contra a Sentença que desaprovou as
contas referentes ao pleito de 2016 e determinou a suspensão do repasse do fundo partidário por 1 (um) mês. 2 Parecer técnico aponta irregularidade decorrente da não abertura de conta bancária específica de campanha e,
por constituir falha que não permite a aferição da movimentação financeira ou a sua ausência, opina pela
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 3 - Impossibilidade da aprovação por existência de irregularidade grave que
torna inviável a análise técnica das contas do partido recorrente, uma vez que a abertura obrigatória de conta
bancária específica não ocorreu (artigo 7º, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015). 4 - Deixou de ser cumprido
o disposto no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que determina aos órgãos do partido político a abertura
de contas específicas. RECURSO DESPROVIDO, mantida a Sentença recorrida que julgou DESAPROVADAS as
contas de campanha do Diretório Municipal de Queimados do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB),
Eleições 2016, com fulcro no artigo 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Suspensão do recebimento
de cota do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) mês.
(TRE-RJ - RE: 6017 QUEIMADOS - RJ, Relator: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, Data de Julgamento:
07/05/2018, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 096, Data 10/05/2018,
Página 14/20)
Assim, diante das irregularidades existentes nos autos, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 30, III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
DESAPROVO as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Pimenteiras do
Oeste/RO, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanciono o Partido Movimento Democrático
Brasileiro de Pimenteiras do Oeste/RO com a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo
período de 03 (três) meses, a contar do primeiro dia útil do ano seguinte ao do trânsito em julgado da presente
decisão.

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 2019, Número 047

Porto Velho/RO, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 14

Com o trânsito em julgado, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido, para que não repassem cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo período acima determinado.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 11 de março de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
Processo n.º: 55-52.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido da República - PR
Município: Cerejeiras/RO
Responsáveis: Valdecir Atílio Kluch (presidente); José Rosa Sobrinho (Tesoureiro)
Advogado: Ameur Hudson Amâncio Pinto – OAB/RO 1807
SENTENÇA
A direção municipal do Partido da República - PR, do Município de Cerejeiras/RO, visando cumprir as disposições
da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução TSE n.º 23.553/2017, apresentou prestação de contas referente à campanha
eleitoral de 2018, acompanhada de documentação.
No parecer conclusivo, a chefia do Cartório Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em razão de
irregularidades detectadas no processo (fls. 30/31).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fl. 34).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de irregularidades que comprometem a integralidade das contas
apresentadas pela agremiação partidária, tornando-as passíveis de desaprovação.
Inicialmente, cumpre destacar que o Partido da República de Cerejeiras se omitiu quanto à entrega da prestação
de contas parcial, prevista no art. 50 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, in verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça
Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II – relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os
dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Além disso, o órgão partidário apresentou sua prestação de contas final, relativa às Eleições Gerais de 2018, na
data de 21/12/2018 (fl. 23), ou seja, fora do prazo estipulado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. Vejamos:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I – o candidato que disputar o segundo turno;
II – os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III – os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno.
Entretanto, as falhas acima mencionadas são impropriedades que, apesar de demonstrarem o descumprimento de
obrigações de natureza eleitoral, não maculam a prestação de contas do partido a ponto de ensejar a sua
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
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Porém, inconsistências outras foram contatadas nos autos, as quais são de natureza grave e comprometem a
integralidade das contas apresentadas.
Isso porque, ao apresentar sua prestação de contas, o órgão partidário não trouxe aos autos os extratos das suas
contas bancárias, necessários para comprovar a movimentação financeira, ou sua ausência, durante a campanha
eleitoral de 2018.
O entendimento jurisprudencial nos revela que a ausência parcial dos extratos bancários, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, principalmente se a análise da movimentação financeira do partido puder ser realizada
através de batimento com as informações existentes na base da Justiça Eleitoral. Nesse sentido:
Prestação de contas. Eleições 2018. Candidato. Extratos bancários da totalidade da campanha. Ausência.
Documentação obrigatória incompleta. Irregularidade grave. Aferição da movimentação bancária. Possibilidade.
Batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos do SPCE. Razoabilidade e proporcionalidade.
Incidência. Irregularidade formal. Aprovação das contas. Anotação de ressalvas. I – Embora a apresentação de
extratos bancários abrangendo parcialmente o período de campanha eleitoral constitua, "in abstrato",
irregularidade de natureza grave, por si só, não enseja a desaprovação das contas, notadamente, quando viável a
análise da movimentação bancária por meio do batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos
disponíveis no SPCE e demais elementos constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. II – Na prestação de
contas de campanha, se as inconsistências e faltas de documentos apuradas na fase instrutória do processo
foram na maioria sanadas e as remanescentes não comprometem a regularidade das contas, estas devem ser
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 30, inciso II e §§2º e 2º-A, da Lei n. 9.504/97 e do art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Sem prejuízo de eventual instauração de procedimento investigatório legalmente
previsto. III – Contas aprovadas com ressalvas. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia em aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator, à unanimidade (TRE-RO, Prestação
de Contas n. 0601467-17.2018.6.22.0000, ACÓRDÃO N. 016/2019, Relator Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ,
Publicação: DJE TRE-RO nº 29/2018, Data: 13/02/2019, Página 6).
No entanto, conforme consta às fls. 28/29, a Justiça Eleitoral não recebeu informações encaminhadas pelas
instituições financeiras referentes às contas bancárias do partido ora analisado.
Considerando que as intuições financeiras estavam obrigadas a fornecer, quinzenalmente, à Justiça Eleitoral, os
extratos eletrônicos das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais, a ausência dos extratos
eletrônicos na base da Justiça Eleitoral revela forte indício de que o órgão partidário não procedeu a abertura de
conta bancária para a campanha eleitoral de 2018, conforme obrigava o art. 10, caput e §2º, da Res. TSE nº
23.553/2017, in verbis:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Assim, a ausência dos extratos bancários e eletrônicos viola requisito essencial ao exame das contas,
impossibilitando a comprovação da movimentação financeira, ou sua ausência, pelo órgão partidário.
E nesse sentido tem seguido a jurisprudência pátria:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2016. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO
PROVISÓRIA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. O partido não promoveu a abertura da conta-corrente, e,
consequentemente, não apresentou os extratos que demonstram a movimentação financeira. Tal falha é de
natureza consideravelmente grave que afeta a regularidade e a confiabilidade das contas e prejudica a efetiva
fiscalização destas pela Justiça Eleitoral. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade diante da gravidade da falha apontada. 3. Tal falha, por si só, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que desaprovou as contas
do partido.
(TRE-PI - PC: 24361 SIMPLÍCIO MENDES - PI, Relator: JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, Data
de Julgamento: 21/02/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 35, Data 28/02/2018,
Página 10).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES DE 2016. RECURSOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. CONTA BANCÁRIA. NÃO ABERTURA. IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1 - Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal de Queimados do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) contra a Sentença que desaprovou as
contas referentes ao pleito de 2016 e determinou a suspensão do repasse do fundo partidário por 1 (um) mês. 2 Parecer técnico aponta irregularidade decorrente da não abertura de conta bancária específica de campanha e,
por constituir falha que não permite a aferição da movimentação financeira ou a sua ausência, opina pela
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 3 - Impossibilidade da aprovação por existência de irregularidade grave que
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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torna inviável a análise técnica das contas do partido recorrente, uma vez que a abertura obrigatória de conta
bancária específica não ocorreu (artigo 7º, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015). 4 - Deixou de ser cumprido
o disposto no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que determina aos órgãos do partido político a abertura
de contas específicas. RECURSO DESPROVIDO, mantida a Sentença recorrida que julgou DESAPROVADAS as
contas de campanha do Diretório Municipal de Queimados do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB),
Eleições 2016, com fulcro no artigo 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Suspensão do recebimento
de cota do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) mês.
(TRE-RJ - RE: 6017 QUEIMADOS - RJ, Relator: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, Data de Julgamento:
07/05/2018, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 096, Data 10/05/2018,
Página 14/20)
Cumpre salientar que o Cartório Eleitoral propiciou ao órgão partidário oportunidade para apresentação dos
extratos bancários. Contudo, devidamente intimado a fazê-lo, o partido quedou-se inerte (fls. 25/27).
Assim, diante das irregularidades existentes nos autos, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 30, III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
DESAPROVO as contas do Partido da República - PR, do município de Cerejeiras/RO, referentes às Eleições
Gerais de 2018.
Nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanciono o Partido da República de
Cerejeiras/RO com a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três)
meses, a contar do primeiro dia útil do ano seguinte ao do trânsito em julgado da presente decisão.
Com o trânsito em julgado, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido, para que não repassem cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo período acima determinado.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 11 de março de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
Processo n.º: 74-58.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Pimenteiras do Oeste/RO
Responsáveis: Olvindo Luiz Donde (Presidente); Roberto Cavalcante Santos (Tesoureiro)
Advogado: Karen Fernanda de Araújo Reis – OAB/RO 9707
SENTENÇA
A direção municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, visando
cumprir as disposições da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução TSE n.º 23.553/2017, apresentou prestação de contas
referente à campanha eleitoral de 2018, acompanhada de documentação.
No parecer conclusivo, a chefia do Cartório Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em razão de
irregularidades detectadas no processo (fls. 30/31).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fl. 34).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de irregularidades que comprometem a integralidade das contas
apresentadas pela agremiação partidária, tornando-as passíveis de desaprovação.
Inicialmente, cumpre destacar que o Partido Democrático Trabalhista de Pimenteiras do Oeste/RO se omitiu
quanto à entrega da prestação de contas parcial, prevista no art. 50 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, in verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça
Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II – relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
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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§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os
dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Além disso, o órgão partidário apresentou sua prestação de contas final, relativa às Eleições Gerais de 2018, na
data de 19/11/2018 (fl. 14), ou seja, fora do prazo estipulado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. Vejamos:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I – o candidato que disputar o segundo turno;
II – os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III – os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno.
Entretanto, as falhas acima mencionadas são impropriedades que, apesar de demonstrarem o descumprimento de
obrigações de natureza eleitoral, não maculam a prestação de contas do partido a ponto de ensejar a sua
desaprovação.
Porém, inconsistências outras foram contatadas nos autos, as quais são de natureza grave e comprometem a
integralidade das contas apresentadas.
Isso porque, ao apresentar sua prestação de contas, o órgão partidário não trouxe aos autos os extratos das suas
contas bancárias, necessários para comprovar a movimentação financeira, ou sua ausência, durante a campanha
eleitoral de 2018.
O entendimento jurisprudencial nos revela que a ausência parcial dos extratos bancários, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, principalmente se a análise da movimentação financeira do partido puder ser realizada
através de batimento com as informações existentes na base da Justiça Eleitoral. Nesse sentido:
Prestação de contas. Eleições 2018. Candidato. Extratos bancários da totalidade da campanha. Ausência.
Documentação obrigatória incompleta. Irregularidade grave. Aferição da movimentação bancária. Possibilidade.
Batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos do SPCE. Razoabilidade e proporcionalidade.
Incidência. Irregularidade formal. Aprovação das contas. Anotação de ressalvas. I – Embora a apresentação de
extratos bancários abrangendo parcialmente o período de campanha eleitoral constitua, "in abstrato",
irregularidade de natureza grave, por si só, não enseja a desaprovação das contas, notadamente, quando viável a
análise da movimentação bancária por meio do batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos
disponíveis no SPCE e demais elementos constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. II – Na prestação de
contas de campanha, se as inconsistências e faltas de documentos apuradas na fase instrutória do processo
foram na maioria sanadas e as remanescentes não comprometem a regularidade das contas, estas devem ser
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 30, inciso II e §§2º e 2º-A, da Lei n. 9.504/97 e do art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Sem prejuízo de eventual instauração de procedimento investigatório legalmente
previsto. III – Contas aprovadas com ressalvas. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia em aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator, à unanimidade (TRE-RO, Prestação
de Contas n. 0601467-17.2018.6.22.0000, ACÓRDÃO N. 016/2019, Relator Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ,
Publicação: DJE TRE-RO nº 29/2018, Data: 13/02/2019, Página 6).
No entanto, conforme consta às fls. 28/29, a Justiça Eleitoral não recebeu informações encaminhadas pelas
instituições financeiras referentes às contas bancárias do partido ora analisado.
Considerando que as intuições financeiras estavam obrigadas a fornecer, quinzenalmente, à Justiça Eleitoral, os
extratos eletrônicos das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais, a ausência dos extratos
eletrônicos na base da Justiça Eleitoral revela forte indício de que o órgão partidário não procedeu a abertura de
conta bancária para a campanha eleitoral de 2018, conforme obrigava o art. 10, caput e §2º, da Res. TSE nº
23.553/2017, in verbis:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Assim, a ausência dos extratos bancários e eletrônicos viola requisito essencial ao exame das contas,
impossibilitando a comprovação da movimentação financeira, ou sua ausência, pelo órgão partidário.
E nesse sentido tem seguido a jurisprudência pátria:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2016. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO
PROVISÓRIA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA 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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EXTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. O partido não promoveu a abertura da conta-corrente, e,
consequentemente, não apresentou os extratos que demonstram a movimentação financeira. Tal falha é de
natureza consideravelmente grave que afeta a regularidade e a confiabilidade das contas e prejudica a efetiva
fiscalização destas pela Justiça Eleitoral. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade diante da gravidade da falha apontada. 3. Tal falha, por si só, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que desaprovou as contas
do partido.
(TRE-PI - PC: 24361 SIMPLÍCIO MENDES - PI, Relator: JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, Data
de Julgamento: 21/02/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 35, Data 28/02/2018,
Página 10).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES DE 2016. RECURSOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. CONTA BANCÁRIA. NÃO ABERTURA. IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1 - Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal de Queimados do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) contra a Sentença que desaprovou as
contas referentes ao pleito de 2016 e determinou a suspensão do repasse do fundo partidário por 1 (um) mês. 2 Parecer técnico aponta irregularidade decorrente da não abertura de conta bancária específica de campanha e,
por constituir falha que não permite a aferição da movimentação financeira ou a sua ausência, opina pela
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 3 - Impossibilidade da aprovação por existência de irregularidade grave que
torna inviável a análise técnica das contas do partido recorrente, uma vez que a abertura obrigatória de conta
bancária específica não ocorreu (artigo 7º, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015). 4 - Deixou de ser cumprido
o disposto no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que determina aos órgãos do partido político a abertura
de contas específicas. RECURSO DESPROVIDO, mantida a Sentença recorrida que julgou DESAPROVADAS as
contas de campanha do Diretório Municipal de Queimados do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB),
Eleições 2016, com fulcro no artigo 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Suspensão do recebimento
de cota do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) mês.
(TRE-RJ - RE: 6017 QUEIMADOS - RJ, Relator: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, Data de Julgamento:
07/05/2018, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 096, Data 10/05/2018,
Página 14/20)
Cumpre salientar que o Cartório Eleitoral propiciou ao órgão partidário oportunidade para apresentação dos
extratos bancários. Contudo, devidamente intimado a fazê-lo, o partido quedou-se inerte (fls. 17/18).
Assim, diante das irregularidades existentes nos autos, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 30, III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
DESAPROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Pimenteiras do Oeste/RO,
referentes às Eleições Gerais de 2018.
Nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanciono o Partido Democrático Trabalhista
de Pimenteiras do Oeste/RO com a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo período
de 03 (três) meses, a contar do primeiro dia útil do ano seguinte ao do trânsito em julgado da presente decisão.
Com o trânsito em julgado, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido, para que não repassem cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo período acima determinado.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 11 de março de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
Processo n.º: 80-65.2018.6.22.0016
Classe: 25 - Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Pimenteiras do Oeste/RO
Responsáveis: Valdelito da Rocha Silva (Presidente); Rogério da Rocha (Tesoureiro)
Advogados: Rochilmer Mello da Rocha Filho - OAB/RO 635; Márcio Melo Nogueira¬ - OAB/RO 2827; Cássio
Esteves Jaques Vidal - OAB/RO 5649;
SENTENÇA
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A direção municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do Município de Pimenteiras do
Oeste/RO, visando cumprir as disposições da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução TSE n.º 23.553/2017, apresentou
prestação de contas referente à campanha eleitoral de 2018, acompanhada de documentação.
No parecer conclusivo, a chefia do Cartório Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em razão de
irregularidades detectadas no processo (fls. 29/30).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fl. 33).
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de irregularidades que comprometem a integralidade das contas
apresentadas pela agremiação partidária, tornando-as passíveis de desaprovação.
Inicialmente, cumpre destacar que o Partido da Social Democracia Brasileira de Pimenteiras do Oeste/RO se
omitiu quanto à entrega da prestação de contas parcial, prevista no art. 50 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, in
verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça
Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II – relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os
dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Além disso, o órgão partidário apresentou sua prestação de contas final, relativa às Eleições Gerais de 2018, na
data de 17/12/2018 (fl. 15), ou seja, fora do prazo estipulado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. Vejamos:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I – o candidato que disputar o segundo turno;
II – os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III – os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno.
Entretanto, as falhas acima mencionadas são impropriedades que, apesar de demonstrarem o descumprimento de
obrigações de natureza eleitoral, não maculam a prestação de contas do partido a ponto de ensejar a sua
desaprovação.
Porém, inconsistências outras foram contatadas nos autos, as quais são de natureza grave e comprometem a
integralidade das contas apresentadas.
Isso porque, ao apresentar sua prestação de contas, o órgão partidário não trouxe aos autos os extratos das suas
contas bancárias, necessários para comprovar a movimentação financeira, ou sua ausência, durante a campanha
eleitoral de 2018.
O entendimento jurisprudencial nos revela que a ausência parcial dos extratos bancários, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, principalmente se a análise da movimentação financeira do partido puder ser realizada
através de batimento com as informações existentes na base da Justiça Eleitoral. Nesse sentido:
Prestação de contas. Eleições 2018. Candidato. Extratos bancários da totalidade da campanha. Ausência.
Documentação obrigatória incompleta. Irregularidade grave. Aferição da movimentação bancária. Possibilidade.
Batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos do SPCE. Razoabilidade e proporcionalidade.
Incidência. Irregularidade formal. Aprovação das contas. Anotação de ressalvas. I – Embora a apresentação de
extratos bancários abrangendo parcialmente o período de campanha eleitoral constitua, "in abstrato",
irregularidade de natureza grave, por si só, não enseja a desaprovação das contas, notadamente, quando viável a
análise da movimentação bancária por meio do batimento das informações prestadas com os extratos eletrônicos
disponíveis no SPCE e demais elementos constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. II – Na prestação de
contas de campanha, se as inconsistências e faltas de documentos apuradas na fase instrutória do processo
foram na maioria sanadas e as remanescentes não comprometem a regularidade das contas, estas devem ser
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 30, inciso II e §§2º e 2º-A, da Lei n. 9.504/97 e do art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Sem prejuízo de eventual instauração de procedimento investigatório legalmente
previsto. III – Contas aprovadas com ressalvas. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia em aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator, à unanimidade (TRE-RO, Prestação
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de Contas n. 0601467-17.2018.6.22.0000, ACÓRDÃO N. 016/2019, Relator Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ,
Publicação: DJE TRE-RO nº 29/2018, Data: 13/02/2019, Página 6).
Porém, a Justiça Eleitoral não recebeu informações encaminhadas pelas instituições financeiras, referentes à
conta bancária do partido, abrangendo a todo o período de campanha eleitoral. Aliás, os documentos juntados às
fls. 27/28 demonstram que o partido procedeu a abertura da sua conta bancária apenas na data de 02/10/2018, ou
seja, cinco dias antes do pleito do primeiro turno das Eleições Gerais de 2018.
Dessa forma, resta demonstrado que a conta bancária aberta pelo partido não cumpriu sua finalidade, que era
demonstrar a movimentação financeira, ou sua ausência, durante todo o período da campanha eleitoral.
Vale ressaltar que o art. 22 da Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o
movimento financeiro da campanha.
Portanto, a abertura tardia da conta bancária viola requisito essencial ao exame das contas, impossibilitando a
comprovação da movimentação financeira, ou sua ausência, durante todo o período da campanha eleitoral de
2018.
Assim, diante das irregularidades existentes nos autos, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 30, III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
DESAPROVO as contas Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Pimenteiras do
Oeste/RO, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanciono o Partido da Social Democracia
Brasileira de Pimenteiras do Oeste/RO com a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo
período de 03 (três) meses, a contar do primeiro dia útil do ano seguinte ao do trânsito em julgado da presente
decisão.
Com o trânsito em julgado, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do partido, para que não repassem cotas
do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo período acima determinado.
Promovam-se as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras, 11 de março de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
Processo SEI n.º: 0001979-57.2018.6.22.8016
Interessado: Conselho Escolar Floriano Peixoto
Responsável: Adriana Fátima Mignoni
Município: Cerejeiras/RO
SENTENÇA
O Conselho Escolar Floriano Peixoto, do município de Cerejeiras/RO, beneficiado com recursos oriundos da
aplicação de penas de prestação pecuniária, apresentou prestação de contas referente aos recursos recebidos,
nos termos do art. 12 do Provimento CRE-RO nº 02/2017 (fls. 96/120).
Diante da regularidade dos documentos apresentados, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das
contas (fls. 123/125).
É relato necessário. Decido.
Estando em ordem a documentação apresentada, bem como demonstrada a correta aplicação dos recursos
recebidos, nos termos do artigo 14 do Provimento CRE-RO nº 02/2017, APROVO a prestação de contas
apresentada pelo Conselho Escolar Floriano Peixoto, do Município de Cerejeiras/RO, referentes aos recursos
oriundos de penas de prestação pecuniária que a entidade havia recebido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cerejeiras, 11 de março de 2019.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz Eleitoral
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19ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo nº 42-44.2018.6.22.0019
Classe 25 – Prestação de Contas de Campanha – Eleições Gerais 2018
Protocolo: 6.943/2018
Partido do Movimento Democrático do Brasil - PMDB Município: Santa Luzia D'Oeste/RO
Advogados: Henrique Eduardo da Costa Soares, OAB/RO 7363
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na
campanha do pleito geral de 2018, apresentada pelo Partido do Movimento Democrático do Brasil - PMDB, do
município de Santa Luzia D'Oeste.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução TSE 23.553/2017: publicou, no DJE/TRE-RO, edital
informando o recebimento da Prestação de Contas, com a consequente abertura de prazo para impugnação (fl.
39), ao qual transcorreu sem impugnação; juntou aos autos parecer técnico (fl. 43) e manifestação do Ministério
Público Eleitoral pela aprovação das contas prestadas (fl. 45).
É o Relatório. Decido.
É obrigação constitucional e legal dos partidos políticos a prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 17, III da
CF/88 e art. 28 da lei 9.504/97), constituindo um importante mecanismo de transparência ao pleito eleitoral, bem
como às finanças das agremiações partidárias.
No caso, as diligências apontam pela regularidade das contas prestadas, não havendo impugnação, manifestação
e/ou documentos aptos a gerar a desaprovação das contas prestadas.
Ante o exposto, com fulcro no artigo art. 30, I, da Lei 9504/97, c/c Art. 77 I da Res. TSE 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático do Brasil - PMDB, de Santa Luzia D'Oeste,
referente à Eleição Geral 2018.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidária (SICO).
Após, arquive-se.
Santa Luzia D'Oeste /RO, 22 de fevereiro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza Eleitoral da 19ªZE
Processo nº 1-43.2019.6.22.0019
Classe 25 – Prestação de Contas de Campanha – Eleições Gerais 2018
Protocolo: 16/2019
Partido Solidariedade Município: São Felipe D'Oeste/RO
Advogados: Suzana Avelar de Santana, OAB/RO 3746
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na
campanha do pleito geral de 2018, apresentada pelo Partido Solidariedade, do município de São Felipe D'Oeste.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução TSE 23.553/2017: publicou, no DJE/TRE-RO, edital
informando o recebimento da Prestação de Contas, com a consequente abertura de prazo para impugnação (fl.
15), ao qual transcorreu sem impugnação; juntou aos autos parecer técnico (fl. 19) e manifestação do Ministério
Público Eleitoral pela aprovação das contas prestadas (fl. 21).
É o Relatório. Decido.
É obrigação constitucional e legal dos partidos políticos a prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 17, III da
CF/88 e art. 28 da lei 9.504/97), constituindo um importante mecanismo de transparência ao pleito eleitoral, bem
como às finanças das agremiações partidárias.
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No caso, as diligências apontam pela regularidade das contas prestadas, não havendo impugnação, manifestação
e/ou documentos aptos a gerar a desaprovação das contas prestadas.
Ante o exposto, com fulcro no artigo art. 30, I, da Lei 9504/97, c/c Art. 77 I da Res. TSE 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas do Partido Solidariedade, de São Felipe D'Oeste, referente à Eleição Geral 2018.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidária (SICO).
Após, arquive-se.
Santa Luzia D'Oeste /RO, 22 de fevereiro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza Eleitoral da 19ªZE
Processo nº 45-96.2018.6.22.0019
Classe 25 – Prestação de Contas de Campanha – Eleições Gerais 2018
Protocolo: 7.020/2018
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB Município: São Felipe D'Oeste/RO
Advogados: Cezar Artur Felberg, OAB/RO 3841
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na
campanha do pleito geral de 2018, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do
município de São Felipe D'Oeste.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução TSE 23.553/2017: publicou, no DJE/TRE-RO, edital
informando o recebimento da Prestação de Contas, com a consequente abertura de prazo para impugnação (fl.
19), ao qual transcorreu sem impugnação; juntou aos autos parecer técnico (fl. 23) e manifestação do Ministério
Público Eleitoral pela aprovação das contas prestadas (fl. 25).
É o Relatório. Decido.
É obrigação constitucional e legal dos partidos políticos a prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 17, III da
CF/88 e art. 28 da lei 9.504/97), constituindo um importante mecanismo de transparência ao pleito eleitoral, bem
como às finanças das agremiações partidárias.
No caso, as diligências apontam pela regularidade das contas prestadas, não havendo impugnação, manifestação
e/ou documentos aptos a gerar a desaprovação das contas prestadas.
Ante o exposto, com fulcro no artigo art. 30, I, da Lei 9504/97, c/c Art. 77 I da Res. TSE 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, de São Felipe D'Oeste, referente à
Eleição Geral 2018.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidária (SICO).
Após, arquive-se.
Santa Luzia D'Oeste /RO, 22 de fevereiro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza Eleitoral da 19ªZE

Processo nº 44-14.2018.6.22.0019
Classe 25 – Prestação de Contas de Campanha – Eleições Gerais 2018
Protocolo: 7.021/2018
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB Município: São Felipe D'Oeste/RO
Advogados: Cezar Artur Felberg, OAB/RO 3841
SENTENÇA
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Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na
campanha do pleito geral de 2018, apresentada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do
município de São Felipe D'Oeste.
O Cartório Eleitoral cumpriu as determinações da Resolução TSE 23.553/2017: publicou, no DJE/TRE-RO, edital
informando o recebimento da Prestação de Contas, com a consequente abertura de prazo para impugnação (fl.
18), ao qual transcorreu sem impugnação; juntou aos autos parecer técnico (fl. 23) e manifestação do Ministério
Público Eleitoral pela aprovação das contas prestadas (fl. 25).
É o Relatório. Decido.
É obrigação constitucional e legal dos partidos políticos a prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 17, III da
CF/88 e art. 28 da lei 9.504/97), constituindo um importante mecanismo de transparência ao pleito eleitoral, bem
como às finanças das agremiações partidárias.
No caso, as diligências apontam pela regularidade das contas prestadas, não havendo impugnação, manifestação
e/ou documentos aptos a gerar a desaprovação das contas prestadas.
Ante o exposto, com fulcro no artigo art. 30, I, da Lei 9504/97, c/c Art. 77 I da Res. TSE 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de São Felipe D'Oeste, referente
à Eleição Geral 2018.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidária (SICO).
Após, arquive-se.
Santa Luzia D'Oeste /RO, 22 de fevereiro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza Eleitoral da 19ªZE
Processo n.º 1-77.2018.6.22.0019
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2017
Protocolo: 1.613/2018
Interessado: Partido do Movimento Democrático do Brasil - PMDB
Município: Santa Luzia D'Oeste/RO
Advogado: Dr. Henrique Eduardo da Costa Soares OAB/RO 7363
SENTENÇA
Vistos.
A Comissão Provisória Municipal do Partido do Movimento Democrático do Brasil do município de Santa Luzia D'
Oeste, na forma do art. 32, caput, da Lei n. º 9.096/95, bem como com fundamentos na Resolução TSE
23.546/2017, apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas em 26/04/2018, dentro do prazo determinado pelo artigo 32 da Lei 9.096/95. Não
houve impugnação das presentes contas.
No parecer conclusivo (fl.68), a Unidade Técnica pugnou pela aprovação das contas.
O Ministério Público eleitoral apresentou parecer pugnando pela aprovação das contas apresentadas (fl.70) nos
moldes do art. 46, I, da Resolução TSE nº°. 23.546/2017.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Municipal do Partido do Movimento Democrático do Brasil apresentou a prestação de contas do
exercício de 2017 em 26/04/2018.
O artigo 28, §2º, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 disciplina que a prestação de contas é obrigatória ainda que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Nessa toada, de acordo com a inteligência do artigo 46 da Resolução TSE nº. 23.546/2017 compete a Justiça
Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, de modo que se constatada a violação das normas
legais o partido fica sujeito ao imperativo sancionador.
À vista disso, o Partido do Movimento Democrático do Brasil de Santa Luzia apresentou a documentação exigida
pela Resolução do TSE nº 23.546/2017, de modo que não foi detectada qualquer irregularidade capaz de macular
a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017.
Vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ANUAL. CONTAS REGULARES. APROVAÇÃO. 1.
Constatadas falhas o partido foi instado a corrigi-las e o fez; 2. Contas regulares, contas aprovadas. (TRE-PA 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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PC: 13363 PA, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 04/12/2012, Data de Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, tomo 227, Data 13/12/2012, Página 2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2011. REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO. Constatada a regularidade das contas, ante a ausência de vícios formais e materiais,
impositiva é a sua aprovação.
(TRE-PA - PC: 5972 PA, Relator: DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, Data de Julgamento: 15/01/2013, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, tomo 10, Data 21/01/2013, Página 1/2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO - IRREGULARIDADES SANADAS APÓS DILIGÊNCIA
- CONTAS APROVADAS. Em se tratando de prestação de contas apresentada tempestivamente por agremiação
partidária, sanadas as impropriedades inicialmente verificadas e atendidas as exigências contidas na Lei n.
9.096/95 e na Resolução TSE n. 21.841/2004, impõe-se a aprovação das contas.
(TRE-AC - PC: 3485 AC, Relator: ELCIO SABO MENDES JÚNIOR, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 153, Data 16/08/2013, Página 04)
Ante o exposto, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, APROVO as contas do Partido do
Movimento Democrático do Brasil, do Município de Santa Luzia do Oeste- RO, referentes ao exercício financeiro
de 2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Nada mais havendo, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.
Santa Luzia do Oeste/RO, 22 de fevereiro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza Eleitoral da 19ªZE
Processo n.º 47-66.2018.6.22.0019
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2018
Protocolo: 7.538/2018
Interessado: Partido Democrático Trabalhista- PDT
Município: São Felipe D'Oeste/RO
Advogado: Marli Rosa de Mendonça OAB/ n.2623
SENTENÇA
Vistos.
A Comissão Provisória Municipal do Partido Democrático Trabalhista- PDT do município de São Felipe
D'Oeste/RO, na forma do art. 32, caput, da Lei n. º 9.096/95, bem como com fundamentos na Resolução TSE
23.546/2017, apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas em 19/11/2018, dentro do prazo determinado pelo artigo 32 da Lei 9.096/95. Não
houve impugnação das presentes contas.
No parecer conclusivo (fl.26), a Unidade Técnica pugnou pela aprovação das contas.
O Ministério Público eleitoral apresentou parecer pugnando pela aprovação das contas apresentadas (fl.28) nos
moldes do art. 46, I, da Resolução TSE nº°. 23.546/2017.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Municipal do São Felipe D'Oeste/RO apresentou a prestação de contas do exercício de 2017 em
19/11/2018.
O artigo 28, §2º, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 disciplina que a prestação de contas é obrigatória ainda que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Nessa toada, de acordo com a inteligência do artigo 46 da Resolução TSE nº. 23.546/2017 compete a Justiça
Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, de modo que se constatada a violação das normas
legais o partido fica sujeito ao imperativo sancionador.
À vista disso, o Partido Democrático Trabalhista – PDT de São Felipe D'Oeste/RO apresentou a documentação
exigida pela Resolução do TSE nº 23.546/2017, de modo que não foi detectada qualquer irregularidade capaz de
macular a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018.
Vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ANUAL. CONTAS REGULARES. APROVAÇÃO. 1.
Constatadas falhas o partido foi instado a corrigi-las e o fez; 2. Contas regulares, contas aprovadas. (TRE-PA 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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PC: 13363 PA, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 04/12/2012, Data de Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, tomo 227, Data 13/12/2012, Página 2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2011. REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO. Constatada a regularidade das contas, ante a ausência de vícios formais e materiais,
impositiva é a sua aprovação.
(TRE-PA - PC: 5972 PA, Relator: DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, Data de Julgamento: 15/01/2013, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, tomo 10, Data 21/01/2013, Página 1/2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO - IRREGULARIDADES SANADAS APÓS DILIGÊNCIA
- CONTAS APROVADAS. Em se tratando de prestação de contas apresentada tempestivamente por agremiação
partidária, sanadas as impropriedades inicialmente verificadas e atendidas as exigências contidas na Lei n.
9.096/95 e na Resolução TSE n. 21.841/2004, impõe-se a aprovação das contas.
(TRE-AC - PC: 3485 AC, Relator: ELCIO SABO MENDES JÚNIOR, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 153, Data 16/08/2013, Página 04)
Ante o exposto, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, APROVO as contas do Partido
Democrático Trabalhista- PDT, do Município de São Felipe do Oeste - RO, referentes ao exercício financeiro de
2018.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Nada mais havendo, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.
Santa Luzia do Oeste/RO, 22 de fevereiro de 2019.
LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA
Juíza Eleitoral da 19ª ZE
Processo n.º 30-64. 2017.6.22.0019
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2016
Protocolo: 4.432/2017
Interessado: Partido Social Cristão - PSC
Município: Santa Luzia D'Oeste/RO
Advogado: Dr. Rodrigo Ferreira Barbosa – OAB/RO 8746
SENTENÇA
Vistos.
A Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão - PSC, do Município de Santa Luzia D'Oeste/RO, na
forma do art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, bem como com fundamentos na Resolução TSE 23.464/2015,
apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas em 01/06/2017, em desacordo com o prazo determinado pelo artigo 32 da Lei
9.096/95. Não houve impugnação das presentes contas.
No parecer conclusivo (fl. 148), a Unidade Técnica pugnou pela aprovação das contas.
O Ministério Público eleitoral apresentou parecer pugnando pela aprovação das contas apresentadas (fl.150) nos
moldes do art. 46, II, da Resolução TSE nº°. 23.464/2015.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Municipal do Partido Social Cristão - PSC apresentou a prestação de contas do exercício de 2016 em
01/06/2017.
O artigo 28, §2º, da Resolução TSE nº. 23.464/2015 disciplina que a prestação de contas é obrigatória ainda que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Nessa toada, de acordo com a inteligência do artigo 46 da Resolução TSE nº. 23.464/2015 compete a Justiça
Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, de modo que se constatada a violação das normas
legais o partido fica sujeito ao imperativo sancionador.
À vista disso, o Partido Social Cristão - PSC de Santa Luzia D'Oeste/RO apresentou a documentação exigida pela
Resolução do TSE nº 23.464/2015, de modo que não foi detectada qualquer irregularidade capaz de macular a
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016.
vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ANUAL. CONTAS REGULARES. APROVAÇÃO. 1.
Constatadas falhas o partido foi instado a corrigi-las e o fez; 2. Contas regulares, contas aprovadas. (TRE-PA 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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PC: 13363 PA, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 04/12/2012, Data de Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 227, Data 13/12/2012, Página 2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2011. REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO. Constatada a regularidade das contas, ante a ausência de vícios formais e materiais,
impositiva é a sua aprovação.
(TRE-PA - PC: 5972 PA, Relator: DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, Data de Julgamento: 15/01/2013, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 10, Data 21/01/2013, Página 1/2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO - IRREGULARIDADES SANADAS APÓS DILIGÊNCIA
- CONTAS APROVADAS. Em se tratando de prestação de contas apresentada tempestivamente por agremiação
partidária, sanadas as impropriedades inicialmente verificadas e atendidas as exigências contidas na Lei n.
9.096/95 e na Resolução TSE n. 21.841/2004, impõe-se a aprovação das contas.
(TRE-AC - PC: 3485 AC, Relator: ELCIO SABO MENDES JÚNIOR, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 153, Data 16/08/2013, Página 04)
Ante o exposto, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, APROVO as contas do Partido
Social Cristão - PSC, do Município de Santa Luzia D'Oeste, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Nada mais havendo, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.
Santa Luzia do Oeste/RO, 22 de fevereiro de 2019.
LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA
Juíza Eleitoral da 19ª ZE
Processo n.º 9-54.2018.6.22.0019
Classe 25 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2017
Protocolo: 1.799/2018
Interessado: Partido Solidariedade - SD
Município: São Felipe D'Oeste/RO
Advogado: Dr. Edmilson Lugon Alves Lopes OAB/RO 4556
SENTENÇA
Vistos.
A Comissão Provisória Municipal do Partido Solidariedade do município de São Felipe D' Oeste, na forma do art.
32, caput, da Lei n. º 9.096/95, bem como com fundamentos na Resolução TSE 23.546/2017, apresentou a
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas em 30/04/2018, dentro do prazo determinado pelo artigo 32 da Lei 9.096/95. Não
houve impugnação das presentes contas.
No parecer conclusivo (fl.73), a Unidade Técnica pugnou pela aprovação das contas.
O Ministério Público eleitoral apresentou parecer pugnando pela aprovação das contas apresentadas (fl.75) nos
moldes do art. 46, I, da Resolução TSE nº°. 23.546/2017.
É o breve relatório. Decido.
A Direção Municipal do Partido do Movimento Democrático do Brasil apresentou a prestação de contas do
exercício de 2017 em 30/04/2018.
O artigo 28, §2º, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 disciplina que a prestação de contas é obrigatória ainda que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Nessa toada, de acordo com a inteligência do artigo 46 da Resolução TSE nº. 23.546/2017 compete a Justiça
Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, de modo que se constatada a violação das normas
legais o partido fica sujeito ao imperativo sancionador.
À vista disso, o Partido Solidariedade - SD de São Felipe D'Oeste apresentou a documentação exigida pela
Resolução do TSE nº 23.546/2017, de modo que não foi detectada qualquer irregularidade capaz de macular a
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017.
Vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ANUAL. CONTAS REGULARES. APROVAÇÃO. 1.
Constatadas falhas o partido foi instado a corrigi-las e o fez; 2. Contas regulares, contas aprovadas. (TRE-PA PC: 13363 PA, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 04/12/2012, Data de Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, tomo 227, Data 13/12/2012, Página 2)
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2011. REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO. Constatada a regularidade das contas, ante a ausência de vícios formais e materiais,
impositiva é a sua aprovação.
(TRE-PA - PC: 5972 PA, Relator: DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, Data de Julgamento: 15/01/2013, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, tomo 10, Data 21/01/2013, Página 1/2)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO - IRREGULARIDADES SANADAS APÓS DILIGÊNCIA
- CONTAS APROVADAS. Em se tratando de prestação de contas apresentada tempestivamente por agremiação
partidária, sanadas as impropriedades inicialmente verificadas e atendidas as exigências contidas na Lei n.
9.096/95 e na Resolução TSE n. 21.841/2004, impõe-se a aprovação das contas.
(TRE-AC - PC: 3485 AC, Relator: ELCIO SABO MENDES JÚNIOR, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 153, Data 16/08/2013, Página 04)
Ante o exposto, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, APROVO as contas do Partido
Solidariedade - SD, do Município de São Felipe do Oeste- RO, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Nada mais havendo, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.
Santa Luzia do Oeste/RO, 22 de fevereiro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza Eleitoral da 19ªZE
25ª Zona Eleitoral
Notificações

Edital de Notificação n.º 019/2019
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 019/2019
Autos de Prestação de Contas nº 27-57.2018.6.22.0025 – Classe 25 (Prot. SADP 5.568/2018)
Exercício Financeiro 2017 (Partido omisso)
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
Município: Monte Negro/RO.
Presidente do Diretório Municipal: Jair Miotto
Tesoureiro do Diretório Municipal: Jair Miotto Júnior
FINALIDADE: NOTIFICAR o Diretório Municipal do Partido Progressista - PP, do Município de Monte Negro/RO.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.867.267/0001-58, na pessoa de seu Representante legal
Jair Miotto, brasileiro, inscrição eleitoral nº 005314162305, para que, no prazo de três (03) dias apresente a
prestação de contas do Diretório Municipal do PP de Monte Negro/RO., referente ao Exercício Financeiro de
2017, nos termos do inciso IV, § 6º do art. 52, da Resolução nº 23.553/17-TSE, as quais deverão ser também
assinadas por contador e advogado legalmente constituído, sob pena de serem julgadas como NÃO
PRESTADAS, com a consequente suspensão do registro ou anotação do Diretório Municipal, assim como de
repasses de fundo partidário, até que sejam prestadas as devidas contas.
Dado e passado neste Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, aos onze (11) dias do mês de março (03) do
ano de dois mil e dezenove (2019).
(a) Marcilio Faccin, Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral
Sentenças

Edital de Publicação e Intimação n.º 020/2019
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 020/2019
AUTOS Nº PA 2-10.2019.6.22.0025 – Classe 26 (Prot. SADP 42/2019)
AUTOS DE MESÁRIO FALTOSO – ELEIÇÕES GERAIS DE 2018
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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Requerente: Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Ariquemes
Requerida: MARCELLA LORRAINE LEITE LEAL
FINALIDADE: PUBLICAR e INTIMAR as partes acima indicados e demais interessados da r. sentença proferida
nos autos em epígrafe, o qual segue transcrita abaixo para os efeitos legais.
Vistos, etc...
O Sr. Chefe de Cartório informou que a eleitora MARCELLA LORRAINE LEITE LEAL, inscrição eleitoral nº
17506422356, convocada para trabalhar no pleito eleitoral de 2018, 1º e 2º turnos, deixou de comparecer aos
trabalhos eleitorais.
Juntou cópias da Carta Convocatória e das Atas da seção nº 059 (fls. 03/09), bem como espelho do cadastro da
eleitora (fl. 10) e impresso de sua assinatura constante no Cadastro Eleitoral (fl. 11).
Devidamente intimada, a eleitora apresentou justificativas à fl. 13.
O ilustre Promotor pugnou pelo acatamento da justificativa apresentada (fls. 16/17).
É o relatório.
DECIDO.
O Cartório Eleitoral informou que a eleitoral MARCELLA LORRAINE LEITE LEAL, apesar de convocada, não
compareceu aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais de 2018.
Em sua defesa, a eleitora alegou que não foi intimada pessoalmente para prestar serviços à Justiça Eleitoral, o
que impossibilitou atender a convocação, visto desconhecer o mandamus eleitoral.
Analisando os documentos acostados a estes autos, verifica-se que a assinatura constante na carta-mandado de
fl. 03 difere consideravelmente daquelas apresentadas pela eleitora Marcella Lorraine Leite Leal.
Confrontando-se as assinaturas da eleitora Marcela Lorraine Leite Leal, constantes nos documentos de fls. 11
(cadastro eleitoral) e fl. 13 (defesa apresentada) com a assinatura da carta-mandado de fl. 03 (Marcela Mendes
Dourado), chega-se a conclusão de que são pessoas distintas, homônimas quanto ao primeiro nome.
As assinaturas do cadastro eleitoral, obtida em 09/10/2015, e da justificativa apresentada à fl. 13 são semelhantes
entre si, porém claramente distintas da assinatura colhida na carta-mandado.
Claro fica nos autos que a Carta-Mandado de fl. 03 foi entregue a Marcela Mendes Dourado, restando
comprovado que Marcella Lorraine Leite Leal não foi convocada para os trabalhos eleitorais.
Comprovado que a ausência se deu em razão da não intimação da eleitora, não há óbice quanto à justificativa
apresentada.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos constam, acolho a justificativa apresentada pela eleitora
MARCELLA LORRAINE LEITE LEAL, julgando extinto o presente feito.
Procedam-se as anotações necessárias, inclusive quanto à anotação no cadastro da eleitora.
Após, arquivem-se.
P.R.I.
Ariquemes, 11 de março de 2019.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza Eleitoral
28ª Zona Eleitoral
Editais

PC: 7858/2018
EDITAL Nº 026/2019
O Excelentíssimo Juiz da 28ª Zona Eleitoral, João Valério Silva Neto, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a lei,
DETERMINA que seja dada ciência aos interessados da apresentação das Contas de Campanha nas Eleições
2018 e da disponibilização de informações descritas no art. 59, caput, da Resolução TSE 23.553/17 na Internet
pelo(s) partido(s) abaixo listado(s), facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
formulação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, em conformidade com o disposto no § 1º, art. 59 da
Resolução/TSE nº 23.553/2017.

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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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, afixado 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 março de 2019. Eu, __, Vanusa Souza da Cunha Rizzo, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral, digitei,
conferi e subscrevo por determinação judicial.
Vanusa Souza da Cunha Rizzo
Chefe de cartório
PARTIDOS/DIRETÓRIOS QUE PRESTARAM CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
VALE DO PARAÍSO
PARTIDO/ MUNICÍPIO/ PRESIDENTE/ TESOUREIRO/ SADP
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/ Vale do Paraíso/ Charles Luis Pinheiro Gomes/ Humberto Silva
Nascimento/7858/2018
34ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL Nº 011/2019 34ª ZE/RO
O Excelentíssimo Senhor Hedy Carlos Soares, Juiz Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do Estado de Rondônia, no uso
das suas atribuições legais, considerando o art. 45, § 6º; art. 52, § 2º; art. 57, caput e § 2º; todos do Código
Eleitoral; art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.996/82; além do § 1º do art. 17 e § 5º do art. 18 da Resolução TSE nº 21.538/03,
resolve publicar, para ciência dos interessados, a relação dos eleitores que tiveram deferidos por este juízo os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via de títulos eleitorais, realizados no período de 16 a 28
de fevereiro de 2019, nos municípios de BURITIS e CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, conforme relação a seguir:
Inscrição/ Nome do eleitor/ Operação/ Município
016789722356 - ADEMIR DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
011658022399 - ALEX FRANCISCO PIRES LEVIZ - Revisão - BURITIS - RO
005773872330 - ANA PAES OLIVEIRA - Revisão - BURITIS - RO
009541192356 - ANTONINO DE JESUS COSTA - Revisão - BURITIS - RO
036199592216 - BRUNA DOS SANTOS - Transferência - BURITIS - RO
009389132305 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA ROCHA - Transferência - BURITIS - RO
018636412313 - CLAUDENICE PAIVA DOS SANTOS CAMARGO - Alistamento - BURITIS - RO
013032452330 - CLAUDINEIA SAMPAIO GUIMARAES DA SILVA - Revisão - BURITIS - RO
016151922356 - CLEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - Transferência - BURITIS - RO
018636472305 - CLEIVISON SILVA DOS SANTOS - Alistamento - BURITIS - RO
018636532356 - DANIELLY BARSALOBRE BEZERRA - Alistamento - BURITIS - RO
018636432380 - DENISE SANTOS LOPES - Alistamento - BURITIS - RO
016565682313 - DIHALISSON MANSKE DOS SANTOS - Revisão - BURITIS - RO
016566632372 - ELENILZA COSTA BATISTA - Revisão - BURITIS - RO
013010822348 - ERENILDO ROCHA DIOGO - Revisão - BURITIS - RO
015163342321 - ERICA SIQUEIRA DE SOUZA - Transferência - BURITIS - RO
018636492372 - FAGNER BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA - Alistamento - BURITIS - RO
015330272330 - FLAVIO PEREIRA SAPATEIRO - Transferência - BURITIS - RO
018018802372 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA NETO - Transferência - BURITIS - RO
018636452348 - GUILHERME DE PAULA SOUZA - Alistamento - BURITIS - RO
018636552313 - HENRIQUE DA SILVA SOUZA - Alistamento - BURITIS - RO
018636542330 - ISRAEL BONFIM DE SOUSA - Alistamento - BURITIS - RO
018636562305 - JAKELINE GONZAGA DOS SANTOS - Alistamento - BURITIS - RO
017049712372 - JEFERSON JACOMINI LOPES - 2º Via - BURITIS - RO
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018636482399 - JHONATAS DE ALMEIDA BARROS - Alistamento - BURITIS - RO
004448732313 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2º Via - BURITIS - RO
015558212356 - KAILA DOS SANTOS COSTA DUTRA - Revisão - BURITIS - RO
017378102399 - KAROLAYNE MAYARA DE OLIVEIRA - Revisão - BURITIS - RO
018636502305 - LEANDRO RESENDE FIGUEIREDO - Alistamento - BURITIS - RO
018636422305 - LETICIA MACIEL DE OLIVEIRA - Alistamento - BURITIS - RO
006144782305 - LOURDES SANTOS ALVES - Revisão - BURITIS - RO
018636382313 - LUAN ALVES FRANCA - Alistamento - BURITIS - RO
010739452399 - LUCIANE DOS SANTOS MACIEL - Revisão - BURITIS - RO
018635492305 - LUCIMAR JULIAO TORRENTE - Revisão - BURITIS - RO
013010792348 - MARCELO ALVES CABRAL - Transferência - BURITIS - RO
018031412321 - MARCOS SANTOS DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
006943212372 - MARIA DIAS SANTANA - Revisão - BURITIS - RO
009038092348 - MARIA NEUZA POCHE JACOB - Revisão - BURITIS - RO
006659522372 - MARINALVA PEREIRA DA SILVA - Transferência - BURITIS - RO
076613200680 - MARLI DE OLIVEIRA MORAES - Revisão - BURITIS - RO
017379632364 - MATEUS CLAUDIO FARIAS PINTO - 2º Via - BURITIS - RO
018636602380 - MATHEUS PEREIRA DA SILVA - Alistamento - BURITIS - RO
002772742348 - PEDRO MARTINS DA SILVA - Revisão - BURITIS - RO
018636442364 - ROBELNIZA LINO DO NASCIMENTO SILVA - Alistamento - BURITIS - RO
016103222305 - ROSANGELA DE OLIVEIRA DIAS - Transferência - BURITIS - RO
014232912305 - ROSILENE PETINI - Revisão - BURITIS - RO
017824152305 - ROSIMEIRE BARBOSA CUSTODIO DE OLIVEIRA - Revisão - BURITIS - RO
013184662305 - SILMARA DOS SANTOS ALVES - Transferência - BURITIS - RO
014234202330 - SIMONE FRANCISCO DO REGO - Revisão - BURITIS - RO
014088532330 - SUELI ALVES DE LIMA SILVA - Revisão - BURITIS – RO
018636572380 - UPLESLEY PROFETA MORAIS - Alistamento - BURITIS - RO
018636592348 - VANESSA GOMES FERREIRA - Alistamento - BURITIS - RO
010194242305 - VANIA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA - Revisão - BURITIS - RO
017957072399 - WALACI MENDONCA CORDEIRO - Transferência - BURITIS - RO
018636612364 - WALLISON DOS REIS QUIEL - Alistamento - BURITIS - RO
018307012399 - WELITON SILVA CORDEIRO - 2º Via - BURITIS - RO
018636392305 - BRICIO CARDOSO LIRA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018636582364 - ERICA DA SILVA ALVES - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
011736261473 - IVANILDA DE LIMA SAMPAIO - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018636522372 - JOSE CARLOS ALVES FILHO - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
014018032399 - LUCILENE BORCHARTH RAASCH - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
018636402330 - LUIZ FERNANDO GRACIOLLI SILVA - Alistamento - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
010853582380 - MARILENE DOS SANTOS - Transferência - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
016564592364 - PABLO FERNANDO GLOGER DE LAIA - Revisão - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA – RO
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz Eleitoral
que se expedisse o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta
cidade de Buritis/RO, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Álisson Hahn, Chefe
de Cartório em substituição, digitei e a autoridade judiciária subscreve.
Hedy Carlos Soares
Juiz Eleitoral

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

