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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
EDITAL N. 43/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 03.06.2019 os seguintes processos:
Relator: João Batista Pinto Silveira 1) Proc. Classe RE N. 3409 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro Exercício 2017 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santo Antônio do Planalto. Recorrente(s): Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Santo Antônio do Planalto (Adv(s) Rafael Paulo Kummer-OAB OAB/RS 76.553). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão:
“Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário para quatro meses. ”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE FONTES VEDADAS. AUTORIDADES. INAPLICABILIDADE DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.546/17. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT
ACTUM, DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Doações efetuadas por ocupantes de cargos de Coordenadora e de Secretária Municipal,
detentores de poderes de chefia e direção e enquadrados no conceito de autoridade pública, consoante ao art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução
TSE n. 23.464/15. 2. Inaplicabilidade da Resolução TSE n. 23.546/17. Quanto ao mérito, tratando-se de contas relativas ao exercício de 2017,
as irregularidades e impropriedades verificadas devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n. 23.464/15,
vigente ao tempo dos fatos, conforme prevê o inc. III do § 3º do art. 65 da referida Resolução TSE n. 23.546/17. 3. Em que pese à inovação da
Lei n. 13.488/17, a qual alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95, possibilitando as doações de pessoas físicas ocupantes de cargos
demissíveis ad nutum desde que filiadas ao partido político, esta Corte já se posicionou pela irretroatividade das novas disposições legais,
ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador, prevalecendo os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.
4. Irregularidades que representam 34,6% dos recursos arrecadados pela agremiação no exercício em exame. Comprometimento da
transparência e confiabilidade das contas, não sendo possível a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Redução
do período de suspensão do recebimento de verbas do Fundo Partidário para quatro meses. 6. Provimento parcial.
Relator: João Batista Pinto Silveira 2) Proc. Classe PC N. 9750 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Órgão
de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Social Democrata Cristão - PSDC (Adv(s) Fatima Cristina
Machado-OAB OAB/RS 44.358, Janaina da Rosa-OAB OAB/RS 96.748 e Odila Capitania da Silva-OAB OAB/RS 18.544), Luiz Carlos Coelho
Prates e Osmar Batista da Silva Filho (Adv(s) Janaina da Rosa-OAB OAB/RS 96.748). Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo
extrajudicial. ”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. Homologação de acordo extrajudicial firmado entre a
União e o partido, visando à plena quitação de débito originado pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2015. Acordo
celebrado em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/97. Homologação.
Relator: Gerson Fischmann 3) Proc. Classe RE N. 1545 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - Exercício 2017
- Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Garibaldi. Recorrente(s): Movimento Democrático Brasileiro - Mdb de Garibaldi/RS
(Adv(s) Felipe Tedesco Orlandi-OAB OAB/RS 95.999 e Fernando Benini Magagnin-OAB OAB/RS 74.673). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE FUNDO DE CAIXA COM
VALORES ACIMA DO PERMITIDO PELA NORMA DE REGÊNCIA. VALOR NÃO UTILIZADO. MERA MANUTENÇÃO DO FUNDO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTROLE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Fundo de
Caixa é uma reserva em dinheiro permitida aos partidos políticos para que possam realizar despesas de pequeno valor. Manutenção do fundo
com montante acima do previsto pela Resolução TSE n. 23.464/15. 2. Inexistência de notícia nos autos sobre seu efetivo uso para a realização
das despesas no exercício financeiro de 2017. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, no qual foi possível aferir a origem dos
recursos utilizados e foram devidamente comprovados todos os gastos realizados pela agremiação, sem o emprego dos recursos do Fundo de
Caixa, a irregularidade de sua constituição não prejudicou a confiabilidade das contas, as quais podem ser aprovadas com ressalvas. 3.
Provimento parcial.
Relator: Gerson Fischmann 4) Proc. Classe RE N. 11977 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Aratiba. Recorrente(s): Partido dos Trabalhadores - PT de Aratiba (Adv(s) João Antônio
Dallagnol-OAB OAB/RS 90.344). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao recurso, para aprovar as
contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018.
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA NORMA. ART.
50, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. IMPROPRIEDADE FORMAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A
agremiação arrecadou doações e aplicou idêntico valor na locação de imóvel utilizado para funcionamento de comitê de campanha eleitoral,
sem a emissão de relatórios financeiros no prazo de 72 horas em seguida ao recebimento de recursos. 2. Esta Corte já se pronunciou no
sentido de que a ausência de envio dos relatórios financeiros de campanha, no prazo estabelecido na legislação, não prejudica a confiabilidade
dos documentos contábeis, justificando tão somente ressalvas na contabilidade. 3. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 5) Proc. Classe INQ N. 6171 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Corrupção Ou Fraude Transporte de Eleitores. Procedência: Coqueiro Baixo. Investigado(s): Jocimar Valer e Valmor José Salvi. Investigante(s): Polícia Federal.
Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e declinaram da competência ao juízo da 104ª Zona Eleitoral.”. Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO OU FRAUDE. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. PREFEITO E VICE. PRERROGATIVA DE FORO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO AO
EXERCÍCIO DO CARGO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal assentou nova interpretação para restringir a aplicação
do foro por prerrogativa de função apenas aos delitos praticados no exercício do cargo e com pertinência às funções exercidas. Apuração de
suposta prática do crime de corrupção ou fraude, por fatos anteriores à assunção aos cargos de prefeito e vice. Insubsistência da competência
criminal originária, por prerrogativa de foro, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Acolhimento da promoção ministerial.
Declinada a competência.
Relator: Rafael da Cás Maffini 6) Proc. Classe RE N. 4674 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Alvorada. Interessado(s): Partido Democrático Trabalhista PDT de Alvorada (Adv(s) Valmor de Freitas Júnior-OAB OAB/RS 60.539). Recorrente(s): Valter Luiz Slayfer (Adv(s) César Luís Pacheco
Glöckner-OAB OAB/RS 64.039, Tamara Lopes Lemes-OAB OAB/RS 93.134 e Vanessa Armiliato de Barros-OAB OAB/RS 59.181).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de um ano, a incidência de correção monetária antes do trânsito em julgado da decisão
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e a determinação de responsabilização solidária entre agremiação e dirigentes.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ARTS. 13 E 14
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/15. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA PROPORCIONAL. AFASTADAS A SUSPENSÃO
DO FUNDO PARTIDÁRIO, A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E A
DETERMINAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AGREMIAÇÃO E DIRIGENTES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Divergência
entre as despesas declaradas nas contas e as realmente efetuadas, consideradas como recursos de origem não identificada. Não
demonstrada a origem dos valores utilizados para o custeio das despesas da sede da agremiação, os quais sequer transitaram por conta
bancária. 2. O art. 13 da Resolução TSE n. 23.464/15 veda a arrecadação, direta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, de recursos de
origem não identificada, classificando nessa irregularidade o valor cujo nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição do CPF, do
doador ou contribuinte, não tenha sido informado, ou seja, inválido. Neste sentido, o art. 14 da citada resolução determina que o órgão
partidário recolha o montante ao Tesouro Nacional, até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito, sendo vedada a
devolução ao doador originário. 3. A irregularidade corresponde a 53,94% da receita arrecadada. Mostrando-se razoável e proporcional a
fixação da multa no patamar de 10%, por representar exatamente a metade da máxima reprimenda prevista no art. 49 da Resolução TSE n.
23.464/15. 4. Afastada a penalidade de suspensão do Fundo Partidário, considerando que este Tribunal firmou entendimento no sentido de
que a disposição é aplicável até que a justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o julgamento do feito. 5. Afastada a determinação
de incidência do IPCA-E na forma como consignado na decisão recorrida, podendo, até o trânsito em julgado, ser recolhido o valor nominal da
condenação. Mantida a desaprovação das contas e a determinação de que o partido recolha ao Tesouro Nacional o valor correspondente aos
recursos de origem não identificada, acrescidos de multa de 10%. A responsabilidade pelo adimplemento das sanções impostas em processos
de prestação de contas é exclusiva das agremiações. 6. Parcial provimento.
Relator: Rafael da Cás Maffini 7) Proc. Classe RE N. 7760 - Recurso Eleitoral - Nomeação de Mesa Receptora - Mesária Faltosa - Eleições
2018 - 2º Turno. Procedência: Alvorada. Recorrente(s): Juliana Muniz da Silva. Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. NOMEAÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIA
FALTOSA. MULTA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. AUSENTE JUSTO MOTIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
DESPROVIMENTO. 1. A eleitora, devidamente convocada para prestar serviço eleitoral como segunda mesária, deixou de comparecer à
seção eleitoral no dia que ocorreu o segundo turno das eleições, não tendo apresentado justificativa para a ausência no prazo estabelecido no
art. 124 do Código Eleitoral. Diante da inércia da eleitora, o juízo a quo aplicou multa. 2. Após notificada da decisão, instruiu o pedido com
cópia de certidão de óbito de suposto padrasto. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de admitir a juntada de documentos em grau
recursal, quando se tratar de documentos simples, sem a necessidade de nova análise técnica ou diligência complementar. 3. No caso dos
autos, o documento comprobatório não autoriza a compreensão pela ocorrência de justo motivo para a ausência ao trabalho na seção para a
qual havia sido convocada. Além de a data do óbito não coincidir com a do pleito, ou ser imediatamente anterior a sua ocorrência, a justificar a
impossibilidade de deslocamento, não há nenhuma comprovação do vínculo de afinidade alegado pela recorrente. 4. Provimento negado.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 8) Proc. Classe PC N. 6023 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Órgão de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido da Mobilização Nacional - PMN e João Carlos
Mendonça Rodrigues (Adv(s) Cândido Tadeu Amaral-OAB OAB/RS 18.208), Paulo Machado Klump (Adv(s) Paulo Machado Klump-OAB OAB/
RS 73.650). Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. Homologação de
acordo extrajudicial firmado entre a União e o partido, visando à plena quitação de débito originado pela desaprovação das contas do exercício
financeiro de 2015. Acordo celebrado em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/97. Homologação.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 03.06.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Despachos
PROCESSO 0603655-10.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603655-10.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: VALMIR GOMES DE CASTRO, ELEICAO 2018 VALMIR GOMES DE CASTRO DEPUTADO ESTADUAL
Vistos.
Em razão da falta de prestação de contas o Tribunal adotou o procedimento previsto nos inc. II, III e IV, do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E a Secretaria Judiciária deste Tribunal juntou certidão, ID 2795083, informando que "a correspondência expedida, ID.1953333, foi devolvida
ante a informação do correio que o destinatário "Mudou-se", ID 2018983".
O art. 274 do CPC prescreve que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado.
Contudo, note-se que não houve recebimento qualquer.
Nessa linha, aplico o art. 101, § 4º, da Resolução TSE n. 23.553/17, combinado com o art. 8º, § 4º, da Resolução TSE n. 23.547/17, e
determino:
- a citação por edital de VALMIR GOMES DE CASTRO, nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da Resolução TSE n. 23.553/17, para manifestarse, no prazo de 03 (três) dias, acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como sobre a informação de lavra da Unidade
Técnica, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas.
Permanecendo a omissão, abra-se vista dos autos para manifestação do Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) dias.
Diligências legais.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
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PROCESSO 0602768-26.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602768-26.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANDRA REGINA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
Vistos, etc.
A requerente postula (Id. 2950683) a dilação do prazo para ultimar as providências necessárias para sanear as falhas apontadas pela unidade
técnica (Id. 2814283).
Tendo em vista que o parecer técnico conclusivo não foi emitido, tenho que a dilação do prazo não acarreta tumulto ao trâmite processual,
podendo ser, excepcionalmente, admitida.
Assim, defiro o pedido em tela, de modo a ser concedida a dilação do prazo por 3 (três) dias para a adoção das medidas aptas ao saneamento
das falhas destacadas no laudo pericial de contas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos ao órgão técnico, para análise.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA,
Relator.
PROCESSO 0600106-55.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600106-55.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE PORTO ALEGRE/RS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
REQUERIDO: NELCIR REIMUNDO TESSARO, DEMOCRATAS - DEM DE PORTO ALEGRE/RS
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343
Vistos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer nos presentes autos virtuais, ID 2829483.
Conforme decisão precedente, ID 2599633, determino seja proporcionado às partes o prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, o qual
converto para 2 (dois) dias, para o oferecimento de alegações finais por escrito, nos termos do parágrafo único do art. 7 da Resolução TSE n.
22.610/07.
Diligências legais.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0603610-06.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603610-06.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA
DECISÃO
Em razão da falta de prestação de contas o Tribunal adotou o procedimento previsto nos inc. II, III e IV, do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E a Secretaria Judiciária deste Tribunal juntou certidão, ID 2883583, informando que a Carta de Citação não foi cumprida, uma vez que
"retornou com o aviso de Ausente, conforme documento de ID 2809283, e não há outro endereço informado pelo candidato".
O art. 274 do CPC prescreve que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado.
Contudo, note-se que não houve recebimento qualquer.
Nessa linha, aplico o art. 101, § 4º, da Resolução TSE n. 23.553/17, combinado com o art. 8º, § 4º, da Resolução TSE n. 23.547/17, e
determino:
- a citação por edital de ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA, nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da Resolução TSE n. 23.553/17, para
manifestar-se, no prazo de 03 (três), dias acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como sobre a informação de lavra da
Unidade Técnica, ID 2516283, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas.
Permanecendo a omissão, abra-se vista dos autos para manifestação do Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) dias.
Diligências legais.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602860-04.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602860-04.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANE DEL PINO VARGAS DEPUTADO FEDERAL, FABIANE DEL PINO VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos, etc.
A requerente postula (Id. 2942783) a dilação do prazo para ultimar as providências necessárias para sanear as falhas apontadas pela unidade
técnica (Id. 2818233).
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Tendo em vista que o parecer técnico conclusivo não foi emitido, tenho que a dilação do prazo não acarreta tumulto ao trâmite processual,
podendo ser, excepcionalmente, admitida.
Assim, defiro o pedido em tela, de modo a ser concedida a dilação do prazo por 10 (dez) dias para a adoção das medidas aptas ao
saneamento das falhas destacadas no laudo pericial de contas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos ao órgão técnico, para análise.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA,
Relator.
PROCESSO 0600290-11.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600290-11.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: JAQUELINE PEREIRA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCCAS MOESCH - RS98211
Vistos.
JAQUELINE PEREIRA SILVEIRA apresentou pedido de regularização de contas julgadas não prestadas, referentes à sua campanha ao cargo
de Deputado Estadual no pleito de 2014, e pleiteou seja regularizada a sua situação cadastral, para fins de quitação eleitoral.
Inicialmente, considerando a certidão da Secretaria Judiciária (ID 2654383), bem ainda, o despacho proferido pelo então relator, Des. Eleitoral
Roberto Carvalho Fraga (ID 2783933), confirmo a competência desta Relatora para o julgamento do feito.
De acordo com o disposto no art. 54, § 1º, da Resolução TSE n. 23.406/2014, aplicável à espécie, verbis:
Art. 54.
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art.
58.
Assim, publique-se o edital previsto no art. 43 da Resolução TSE n. 23.406/2014 e, na sequência, caso transcorra o prazo sem impugnação,
encaminhe-se os autos à Secretaria de Controle Interno para que realize o exame das contas, na forma do estabelecido pelo § 2º do
dispositivo supracitado:
Art. 54
(...)
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.
Concluída a análise do órgão técnico, voltem conclusos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 29 de maio de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI
Relatora
PROCESSO CLASSE: PC N. 1521-98.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 423422014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): KÁTIA REGINA ZUMMACH, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14001 (Adv(s) Caroline Oliveira Rocha OAB/RS 83.246,
Décio Itiberê Gomes de Oliveira OAB/RS 12.725, Fernanda Silva Fereira OAB/RS 90.904, Kilder Mosena Mena Barreto OAB/RS 97.422,
Larissa da Silva Martins OAB/RS 88.946 e Luana da Silva Soares OAB/RS 89.411)
Vistos.
Dê-se vista à União para que se manifeste sobre a proposta da executada (fls. 99-100).
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO 0603645-63.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603645-63.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: MARCIELO ELISEU DOS SANTOS, ELEICAO 2018 MARCIELO ELISEU DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
Vistos.
Em razão da falta de prestação de contas o Tribunal adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV, do § 6° do art. 52 da Res. TSE n.
23.553/2017 e expediu mandado de citação para manifestação do candidato no prazo de três dias.
A carta de citação foi enviada ao endereço informado no pedido de registro de candidatura e o AR retornou com a indicação de AUSENTE.
Em novo ato, foi determinada a diligência por meio de oficial de justiça, tendo este certificado que o candidato NÃO RESIDE mais naquele
endereço (Id. 2806283).
Assim, determino a citação do candidato por EDITAL, nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, querendo,
manifestar-se no prazo de 03 (três) dias acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e da informação produzida pela Unidade Técnica
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deste Tribunal, sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º,
inciso VI da mesma Resolução.
Permanecendo a omissão, abra-se vista dos autos para manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 2 (dois) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 14-41.2018.6.21.0072 PROTOCOLO: 135252018
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: VIAMÃO ZONA: 72ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2017 - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMÃO
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
Nos termos do art. 107, inc. II, do CPC, acolho o requerimento de retirada de pauta, e concedo vista dos autos aos novos procuradores pelo
prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 58-53.2016.6.21.0000 - PROTOCOLO: 224622016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLITICO - ORGAO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863 e João Lúcio da Costa OAB/RS
63.654), ARY VANAZZI (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863, Christine Rondon Teixeira OAB/RS 94.526, João Lúcio da Costa
OAB/RS 63.654 e Sirlanda Maria Selau da Silva OAB/RS 89.080)
Vistos.
Declaro encerrada a instrução processual e determino a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para apresentação de
alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/17.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1583-41.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 417902014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): CESAR BUSNELLO, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 4030 (Adv(s) Luciano Manini Neumann OAB/RS 82.374 e Vilson
Eduardo Dornelles OAB/RS 81.515)
Vistos.
A UNIÃO vem aos autos, fls. 198-202, requerer a extinção e o arquivamento do feito em virtude do cumprimento integral do acordo pelo
executado.
Ante o exposto, declaro quitado o débito.
Efetuem-se as anotações pertinentes.
Após, arquive-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
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Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 83-03.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 180112015
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014
Interessado(s): CELSO BERNARDI e OTOMAR OLEQUES VIVIAN (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760 e Luciano Machado de Oliveira
OAB/RS 62.991), PARTIDO PROGRESSISTA - PP (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760)
Vistos, etc.
O Diretório Estadual do PARTIDO PROGRESSISTA (PP), condenado a devolver ao Tesouro Nacional a importância atualizada de R$
111.728,48 (cento e onze mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), nos autos da prestação de contas anual da
agremiação (exercício de 2014), requer o parcelamento do débito, em 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação eleitoral. O pedido foi
ajuizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias assinalados no art. 13 da Res. TRE-RS n. 298/17.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.862,14 (mil e oitocentos e sessenta e dois reais e
quatorze centavos), acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, calculados a partir
do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, inclusive a primeira, disponibilizadas
pela Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino, por fim, sejam os livros diário e razão desanexados dos autos e devolvidos ao representante do órgão partidário.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 52-17.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 188262014
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013
Interessado(s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Luciano Manini Neumann OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos OAB/RS
32.692)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), referentes ao exercício financeiro de 2013, com
decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O interessado foi intimado para efetuar o recolhimento do valor integral do débito ou requerer o seu parcelamento. O prazo transcorreu sem
manifestação alguma e cópias das peças necessárias para a cobrança do valor devido foram encaminhadas à Advocacia-Geral da União.
Agora, aportou ao feito manifestação da AGU, fls. 488-489, indicando a quitação integral da dívida, conforme extrato acostado do Sistema de
Gestão de Recolhimento da União - SISGRU.
Ciente da comunicação.
Nada havendo a ser provido, arquive-se o processo.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente no exercício da Presidência do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Ato de Revogação Parcial de Diárias
ATO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS - ARD N. 125/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, REVOGO PARCIALMENTE o Ato de Concessão de Diárias n. 097/2019, doc. SEI n.
0102074, SEI n. 0001932-27.2019.6.21.8000, já que o servidor Francisco Jorge Abaide Junior, da 135ª Zona Eleitoral não compareceu à
Oficina Preparação para Aposentadoria 2ª Turma, de 27 a 29-5-2019, conforme documento SEI n. 0108694 , tornando-se necessária, portanto,
a devolução de 3,5 diárias, no valor total R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais).
Em 30-5-2019
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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Edital
PROCESSO 0603655-10.2018.6.21.0000
Processo Classe: 0603655-10.2018.6.21.0000
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630)
REQUERENTE: VALMIR GOMES DE CASTRO, ELEICAO 2018 VALMIR GOMES DE CASTRO DEPUTADO ESTADUAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 008/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, RELATOR DO PROCESSO n.
0603655-10.2018.6.21.0000 , ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630), EM QUE FIGURA
COMO REQUERENTE: VALMIR GOMES DE CASTRO, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 060365510.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630), referente à omissão do dever
de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este EDITAL para CITAR VALMIR GOMES DE CASTRO, com último endereço conhecido e
informado no sistema de Candidaturas - CAND, durante o processo eleitoral, Rua 25 DE DEZEMBRO, 205, - DE 5002 A 5600 - LADO PAR,
SARANDI, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91050-370 , tendo em vista que a tentativa de citação efetuada pelo Correio restou frustrada, para
que haja a citação do prestador de contas omisso, nos temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, para querendo, por
meio de advogado constituído nos autos, apresentar manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de
publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, se manifeste acerca do dever de prestar
contas à Justiça Eleitoral e da informação produzida pela Unidade Técnica deste Tribunal (Id. 1945183), sob pena de, permanecendo a
omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos
do r. despacho exarado (Id. 2926483) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de
Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL,
em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de Id. 2926483, de lavra do Exmo. Des. GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos trinta e um dias do mês de maio de 2019. Eu, Tassiana
Alcoforado Diniz Skrsypcsak, Analista Judiciário, o lavrei. E eu, Carlos Vinicios De Oliveira Cavalcante, Chefe da Seção de Cumprimento e
Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.
PROCESSO 0603645-63.2018.6.21.0000
Processo Classe: 0603645-63.2018.6.21.0000
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630)
REQUERENTE: MARCIELO ELISEU DOS SANTOS, ELEICAO 2018 MARCIELO ELISEU DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 009/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO CARVALHO FRAGA, RELATOR DO PROCESSO n. 060364563.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630), EM QUE FIGURA COMO
REQUERENTE: MARCIELO ELISEU DOS SANTOS, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 060364563.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630), referente à omissão do dever
de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este EDITAL para CITAR MARCIELO ELISEU DOS SANTOS, com último endereço conhecido e
informado no sistema de Candidaturas - CAND, durante o processo eleitoral, Rua TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE, 123,
AGRONOMIA, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91540-288, tendo em vista que as tentativas de citação efetuadas pelo Correio e por Oficial de
Justiça restaram frustradas, para que haja a citação do prestador de contas omisso, nos temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n.
23.553/2017, para querendo, por meio de advogado constituído nos autos, apresentar manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a
partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, se manifeste
acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e da informação produzida pela Unidade Técnica deste Tribunal (Id. 1944333), sob pena
de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma
Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (Id. 2948383) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257,
Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância,
expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de Id. 2948383, de lavra do Exmo. Des. ROBERTO
CARVALHO FRAGA, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos trinta e um dias do mês de maio de 2019.
Eu, Leandro Martins Pires, Analista Judiciário, o lavrei. E eu, Carlos Vinicios De Oliveira Cavalcante, Chefe da Seção de Cumprimento e
Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.
PROCESSO 0603610-06.2018.6.21.0000
Processo Classe: 0603610-06.2018.6.21.0000
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Federal (11631)
REQUERENTE: ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA, ELEICAO 2018 ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 006/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, RELATOR DO PROCESSO n.
0603610-06.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Federal (11631), EM QUE FIGURA
COMO REQUERENTE: ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 060361006.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Federal (11631), referente à omissão do dever
de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este EDITAL para CITAR ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA, com último endereço conhecido
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e informado no sistema de Candidaturas - CAND, durante o processo eleitoral, Rua Dr. Othelo Gonçalves, 516, Vila Recreio, Rio Grande/RS,
CEP 96.213-210, tendo em vista que a tentativa de citação efetuada pelo Correio restou frustrada, para que haja a citação do prestador de
contas omisso, nos temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, para querendo, por meio de advogado constituído nos
autos, apresentar manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, se manifeste acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e da
informação produzida pela Unidade Técnica deste Tribunal (Id. 2516283), sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem
julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (Id.
2926233) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que
chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259
do CPC e do despacho de Id. 2926233, de lavra do Exmo. Des. GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, Relator. Dado e passado
nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos trinta e um dias do mês de maio de 2019. Eu, Leandro Martins Pires, Analista Judiciário,
o lavrei. E eu, Carlos Vinicios De Oliveira Cavalcante, Chefe da Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.
PROCESSO 0603622-20.2018.6.21.0000
Processo Classe: 0603622-20.2018.6.21.0000
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630)
REQUERENTE: EDUARDO DA SILVA BUENO, ELEICAO 2018 EDUARDO DA SILVA BUENO DEPUTADO ESTADUAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 007/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, RELATOR DO PROCESSO n.
0603622-20.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630), EM QUE FIGURA
COMO REQUERENTE: EDUARDO DA SILVA BUENO, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 060362220.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630), referente à omissão do dever
de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este EDITAL para CITAR EDUARDO DA SILVA BUENO, com último endereço conhecido e
informado no sistema de Candidaturas - CAND, durante o processo eleitoral, Rua Dom Pedro II, n. 1, Bairro Amaral, Palmeira das Missões/RS,
CEP 98.300-000, tendo em vista que a tentativa de citação efetuada pelo Correio restou frustrada, para que haja a citação do prestador de
contas omisso, nos temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, para querendo, por meio de advogado constituído nos
autos, apresentar manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, se manifeste acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e da
informação produzida pela Unidade Técnica deste Tribunal (Id. 2597283), sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem
julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (Id.
2923983) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que
chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259
do CPC e do despacho de Id. 2923983, de lavra do Exmo. Des. GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER, Relator. Dado e passado
nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos trinta e um dias do mês de maio de 2019. Eu, Leandro Martins Pires, Analista Judiciário,
o lavrei. E eu, Carlos Vinicios De Oliveira Cavalcante, Chefe da Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.
PROCESSO 0600290-11.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600290-11.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: JAQUELINE PEREIRA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCCAS MOESCH - RS98211
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 43, caput, da Resolução TSE n. 23.406/14, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2014 de JAQUELINE PEREIRA SILVEIRA, candidata a Deputado Estadual, autuada na classe Pet nº 060029011.2019.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, nos termos do § 1º do
art. 43 da Resolução TSE n. 23.406/14.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
ERMES MARCOLIN
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

Despachos
PROCESSO 0602588-10.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602588-10.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE CARLOS CLAUDINO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE CARLOS CLAUDINO
Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER STOFFELS CLAUDINO - RS81332
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE CARLOS CLAUDINO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE CARLOS CLAUDINO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2967633, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
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A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602605-46.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602605-46.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO ELOI DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, JOAO ELOI DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR CALETTI - RS35426
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO ELOI DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, JOAO ELOI DA COSTA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2967783, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602956-19.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602956-19.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANO DA PAZ CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, JULIANO DA PAZ CARVALHO
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANO DA PAZ CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, JULIANO DA PAZ CARVALHO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar sobre os relatórios de conhecimento 1996/2018 e 4855/2018 (IDs 1687533 e 1687683),
os quais informam potenciais irregularidades:
"doações por indivíduos que estariam cadastrados como desempregados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ¿ CAGED,
bem como doação para a campanha por pessoa cuja renda formal conhecida seria incompatível com o valor doado. Ademais, foi informado
um grande volume de doações oriundas de servidores do Município de Cachoeirinha."
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602632-29.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602632-29.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH DEPUTADO ESTADUAL, ROGERIO NARDELI
KOHLRAUSCH
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO MAFFESSONI - RS21744, ALEXANDRA TAGLIETTI GRIZON - RS95857, MANUELA
RIBEIRO FELDMANN GHELER - RS73922
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH DEPUTADO ESTADUAL, ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2971933, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias – CORIP.

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 04 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 100, Página: 12

PROCESSO 0602611-53.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602611-53.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN DEPUTADO FEDERAL, VALTER LUIS DA
COSTA NAGELSTEIN
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSSANA CECCHI BERNARDI - RS45311
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN DEPUTADO FEDERAL, VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2970633, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0603622-20.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603622-20.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: EDUARDO DA SILVA BUENO, ELEICAO 2018 EDUARDO DA SILVA BUENO DEPUTADO ESTADUAL
Vistos.
Em razão da falta de prestação de contas o Tribunal adotou o procedimento previsto nos inc. II, III e IV, do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E a Secretaria Judiciária deste Tribunal juntou certidão, ID 2795083, informando que a Carta de Citação n 107/2019 retornou sem
cumprimento, uma vez que "o número não foi encontrado conforme documento de n. 2790483, e não há outro endereço indicado pelo
candidato".
O art. 274 do CPC prescreve que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado.
Contudo, note-se que não houve recebimento qualquer.
Nessa linha, aplico o art. 101, § 4º, da Resolução TSE n. 23.553/17, combinado com o art. 8º, § 4º, da Resolução TSE n. 23.547/17, e
determino:
- a citação por edital de EDUARDO DA SILVA BUENO, nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da Resolução TSE n. 23.553/17, para manifestarse, no prazo de 03 (três) dias, acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como sobre a informação de lavra da Unidade
Técnica, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas.
Permanecendo a omissão, abra-se vista dos autos para manifestação do Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) dias.
Diligências legais.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602716-30.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602716-30.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROQUE VALDEVINO SERPA DEPUTADO ESTADUAL, ROQUE VALDEVINO SERPA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROQUE VALDEVINO SERPA DEPUTADO ESTADUAL, ROQUE VALDEVINO SERPA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2972883, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602532-74.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602532-74.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 WAMBERT GOMES DI LORENZO DEPUTADO FEDERAL, WAMBERT GOMES DI
LORENZO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 WAMBERT GOMES DI LORENZO DEPUTADO FEDERAL, WAMBERT GOMES DI LORENZO
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Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2967483, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602894-76.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602894-76.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARLINDO BONETE PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, ARLINDO BONETE PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARLINDO BONETE PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, ARLINDO BONETE PEREIRA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2975183, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602453-95.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602453-95.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA
VILLARINHO PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANESSA FERNANDES WELTER DEPUTADO ESTADUAL, VANESSA
FERNANDES WELTER
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANESSA FERNANDES WELTER DEPUTADO ESTADUAL, VANESSA FERNANDES WELTER
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2978333, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602711-08.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602711-08.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA
VILLARINHO PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANE DE OLIVEIRA BRUFATTO DEPUTADO ESTADUAL, ROSANE DE
OLIVEIRA BRUFATTO
Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANE DE OLIVEIRA BRUFATTO DEPUTADO ESTADUAL, ROSANE DE OLIVEIRA BRUFATTO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2973633, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
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PROCESSO 0602637-51.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602637-51.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL
DIEFENTHALER PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 WALDIR JOAO KLEBER DEPUTADO ESTADUAL, WALDIR JOAO KLEBER
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEONIR LUIZ DOS REIS - RS39652
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 WALDIR JOAO KLEBER DEPUTADO ESTADUAL, WALDIR JOAO KLEBER
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2978783, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602387-18.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602387-18.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANO ROSO DEPUTADO ESTADUAL, JULIANO ROSO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA - RS87950
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANO ROSO DEPUTADO ESTADUAL, JULIANO ROSO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2961633, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602636-66.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602636-66.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, VERA TEREZINHA FALCAO
SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO PINOTTI - RS5358
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2974283, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0600290-11.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600290-11.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: JAQUELINE PEREIRA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCCAS MOESCH - RS98211
Vistos.
JAQUELINE PEREIRA SILVEIRA apresentou pedido de regularização de contas julgadas não prestadas, referentes à sua campanha ao cargo
de Deputado Estadual no pleito de 2014, e pleiteou seja regularizada a sua situação cadastral, para fins de quitação eleitoral.
Inicialmente, considerando a certidão da Secretaria Judiciária (ID 2654383), bem ainda, o despacho proferido pelo então relator, Des. Eleitoral
Roberto Carvalho Fraga (ID 2783933), confirmo a competência desta Relatora para o julgamento do feito.
De acordo com o disposto no art. 54, § 1º, da Resolução TSE n. 23.406/2014, aplicável à espécie, verbis:
Art. 54.
(...)
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§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art.
58.
Assim, publique-se o edital previsto no art. 43 da Resolução TSE n. 23.406/2014 e, na sequência, caso transcorra o prazo sem impugnação,
encaminhe-se os autos à Secretaria de Controle Interno para que realize o exame das contas, na forma do estabelecido pelo § 2º do
dispositivo supracitado:
Art. 54
(...)
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.
Concluída a análise do órgão técnico, voltem conclusos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 29 de maio de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI
Relatora
PROCESSO 0602945-87.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602945-87.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE DEPUTADO ESTADUAL, VICENTE PAULO DE
OLIVEIRA SELISTRE
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE DEPUTADO ESTADUAL, VICENTE PAULO DE OLIVEIRA
SELISTRE
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2974183, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602495-47.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602495-47.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL
DIEFENTHALER PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELEMAR DE BASTOS DEPUTADO FEDERAL, ELEMAR DE BASTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELEMAR DE BASTOS DEPUTADO FEDERAL, ELEMAR DE BASTOS
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2978283, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0603012-52.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO PROCESSO: 0603012-52.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA
PINTO SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SENADOR, LUIZ ROBERTO DE
ALBUQUERQUE
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SENADOR, LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2096583, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
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CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-92.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral-OAB/RS 5.090)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON PACHECO DO AMARAL, CARLOS OSÓRIO SEVERO MACEDO E LUCIANO BRAGA PEREIRA
Vistos.
Tendo em vista a procuração juntada na folha 118, resta regularizada a representação processual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
O partido, na petição da folha 112, requer o prazo de 15 (quinze) dias para informar o nome e o CPF dos doadores não identificados na
documentação enviada pelo Banrisul e pela Caixa Econômica Federal.
A agremiação ainda comunica que solicitou essas informações às instituições financeiras. Juntou requerimentos nas folhas 113/114.
Saliento ao partido que este juízo, por meio do expediente protocolado sob o n. 5.694/2019, já solicitou essas informações às instituições
bancárias e, consoante certificado nas folha 52 e 90, foram enviados os documentos juntados nas folhas 55/82 e 93/101.
No entanto, para não cercear o direito de defesa do partido, defiro o prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido.
Intime-se pelo DEJERS.
Juntado o aviso de recebimento referente à carta de notificação n. 029/2019, positivo, e decorrido o prazo sem manifestação, venham
conclusos para sentença.
D.L.
Alegrete, 03 de junho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 119-44.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GERALDO LUZ DE SENNA E CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB
91747)
Vistos.
Em face do silêncio das partes quanto à apresentação de defesa sobre as irregularidades, apontadas em sede de parecer conclusivo
(reiteradas em manifestação pelo MPE), e não havendo requerimento para a realização de diligências ou produção de provas, declaro
encerrada a produção de provas e determino, de acordo com o art. 40, caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, a abertura de prazo para
alegações finais pelas partes no prazo de 03 (três) dias.
Intime-se o procurador, por nota de expediente, pelo DEJERS.
Após, dê-se vista ao MPE.
Nada sendo requerido e não havendo mais providências a serem realizadas, venham para o decisório.
Dil.
Cachoeira do Sul, 01 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-42.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GERALDO LUZ DE SENNA, TELDA DA SILVA ASSIS E CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (ADV(S)
GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
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Em face do silêncio das partes quanto à apresentação de defesa sobre as irregularidades, apontadas em sede de parecer conclusivo
(reiteradas em manifestação pelo MPE), e não havendo requerimento para a realização de diligências ou produção de provas, declaro
encerrada a produção de provas e determino, de acordo com o art. 40, caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, a abertura de prazo para
alegações finais pelas partes no prazo de 03 (três) dias.
Intime-se o procurador, por nota de expediente, pelo DEJERS.
Após, dê-se vista ao MPE.
Nada sendo requerido e não havendo diligências a serem realizadas, voltem conclusos para o decisório.
Dil.
Cachoeira do Sul, 01 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.34/2019
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires, 688, sala
103, em Carazinho, encontra-se a prestação de contas eleitoral de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB – de
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Carazinho-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO,
Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.35/2019
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires nº 688,
sala 103, em Carazinho, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31, §1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Entrega da Prestação de Contas Anuais do Exercício 2018, do diretório municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Anual do Exercício 2018:
PROGRESSISTAS – PP – Almirante Tamandaré do Sul/RS,
Responsáveis: ADIR GIACOMINI e MARLY THEREZINHA POLLA ERLO;
RAZO: No prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, os autos permanecerão disponíveis para exame e obtenção de cópias por
qualquer interessado, (§ 2º do art. 31 da Resolução TSE 23.546/17). Decorrido esse prazo, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução
supracitada, inicia imediatamente o prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público ou qualquer outro partido político querer impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e os filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Carazinho-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-43.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Planalto
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76553)
RESPONSÁVEL(S) : LEONEL ADLER E AIRTON ALBINO ZIMMER (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76553)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB de Santo Antônio do Planalto/RS.
A agremiação apresentou, em 29/04/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 19/2019 no DEJERS (fl.12), não houve impugnações (fl.13).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.26), certificando a
inexistência de conta corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.29).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
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II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Santo Antônio
do Planalto/RS, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada tempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Diante da ausência de impugnação, bem como pelas manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral acerca da
regularidade das contas, impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, prestadas e APROVADAS as
contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Santo Antônio do Planalto/RS.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-06.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E RAQUEL ROCHAOAB 97750)
RESPONSÁVEL(S) : EVERSON AURÉLIO E VALMIR ANTONIO BERNARDI (ADV(S) ANDERSON LUÍS DO AMARAL-OAB 23841 E
RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB de Almirante Tamandaré do Sul/RS.
A agremiação apresentou, em 30/04/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 19/2019 no DEJERS (fl. 12), não houve impugnações (fl.15).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.27), certificando a
inexistência de conta-corrente, de extratos bancários e a ausência de recebimento de recursos do fundo partidário. Certificou, ainda, o
examinador, a emissão de recibos de doação não utilizados pela agremiação.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo arquivamento do procxesso, com a consideração de aprovação das contas, nos moldes dos
arts. 45, VII, "a" , e 46, I, da Res.-TSE n.º 23.546/2017 (fl. 30).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Almirante
Tamandaré do Sul/RS.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada tempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Diante da ausência de impugnação, bem como pelas manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral acerca da
regularidade das contas, impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, PRESTADAS E APROVADAS as
contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Almirante Tamandaré do Sul/RS.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-44.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE COQUEIROS DO SUL-RS (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB
23841 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
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RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HAMILTON VANNI DE FREITAS, IUMAR WENDPAP E JOELMAR ALISON SCHENKEL (ADV(S) ANDERSON
LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750), IRDON CLAUDIR KUSLER (ADV(S) ANDERSON LUÍS DO AMARAL-OAB
23841 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB de Coqueiros do Sul/RS.
A agremiação apresentou, em 09/01/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 17/2019 no DEJERS (fl. 22), não houve impugnações (fl. 24).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 28), certificando a
inexistência de conta corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo arquivamento do procxesso, com a consideração de aprovação das contas, nos moldes dos
arts. 45, VII, "a" , e 46, I, da Res.-TSE n.º 23.546/2017 (fl. 32).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Coqueiros do Sul/RS, por meio
de declaração de ausência de movimentação de recursos, referentes ao exercício de 2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido.
Entretanto, não foi apresentada impugnação à declaração apresentada pelo partido. Além disso, verifica-se que o partido não possui conta
bancária, e que não houve emissão de recibos de doação, nem recebimento ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
O art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, que rege o mérito das contas partidárias relativas ao exercício 2017, dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Assim, considerando que a intempestividade na entrega das contas é falha de natureza formal que não frustrou a análise da movimentação
financeira da agremiação, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de
Coqueiros do Sul/RS relativas ao exercício de 2017, com base no art. 46, II, da Resolução do TSE n.º 23.464/2015.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 107-78.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Planalto
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76553)
RESPONSÁVEL(S) : LARRI AFONSO BANGEMANN E SUZANA ORBACH (ADV(S) RAFAEL PAULO KUMMER-OAB 76553)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Santo Antônio do
Planalto/RS.
Inicialmente, diante da informação da omissão da agremiação partidária quanto à apresentação das contas relativas às eleições - 1º e 2º
turnos de 2018 - foram determinadas as providências previstas no art. 52, §6º da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Intimada, a agremiação apresentou as contas (fls. 12-5) acompanhadas dos instrumentos de mandato (fls. 16 e 23).
Publicado o edital n.º 14/2019 (fl. 28), não houve impugnação (fl. 30).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 31-3). Regularmente intimada, a
agremiação manifestou-se (fls. 39-41).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 44-5) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 48).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido silenciou (fl. 53).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
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Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito este, não cumprido pela
agremiação partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da conta bancária
não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o
controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Santo Antônio do
Planalto/RS referente às Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-58.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE COQUEIROS DO SUL/RS (ADV(S) ADOLF PAPKE-OAB 73136 E CLOIR
PAPKE-OAB 64312)
RESPONSÁVEL(S) : IVANIR NILSON VIEBRANTZ E DIMORVAN SCARPIN DA ROCHA (ADV(S) ADOLF PAPKE-OAB 73136 E CLOIR
PAPKE-OAB 64312)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de
Coqueiros do Sul/RS.
A agremiação apresentou, em 29/04/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 19/2019 no DEJERS (fl.14), não houve impugnações (fl.17).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 24-5), certificando a
inexistência de conta corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.28).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Coqueiros do Sul/RS, por meio
de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada tempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Diante da ausência de impugnação, bem como pelas manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral acerca da
regularidade das contas, impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes, DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, PRESTADAS E APROVADAS as
contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Coqueiros do Sul/RS.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-12.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (ADV(S) DANIEL GOMES MACHADO-OAB 71092)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTO LINK DA CRUZ E LEANDRO MENEZES DE QUADROS (ADV(S) DANIEL GOMES MACHADO-OAB 71092)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de Carazinho/RS.
Inicialmente, diante da informação da omissão da agremiação partidária quanto à apresentação das contas relativas às eleições - 1º e 2º
turnos de 2018 - foram determinadas as providências previstas no art. 52, §6º da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Intimada, a agremiação apresentou as contas (fls.34-44).
Publicado o edital n.º 11/2019 (fl. 28), não houve impugnação (fl. 57).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 58-60). Regularmente intimada, a
agremiação silenciou (fl. 65).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 66-7) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 70).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido silenciou (fl. 75).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
O artigo 10 e parágrafos 1º e 2º, da mencionada resolução, por sua vez, dispõem que a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida
pelos partidos e candidatos mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros até o dia 15 de agosto de 2018,
requisito não cumprido pela agremiação partidária.
Assim, em que pese era dever do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC do Município de Carazinho/RS abrir conta bancária específica para a
campanha eleitoral até o dia 15/08/2018, a abertura da conta exigida pela Res.-TSE n. 23.553/2017 ocorreu apenas em 03/09/2018, conforme
se verifica do extrato bancário da fl. 15.
A ausência de conta bancária específica vigente em todo o período consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da
Res. TSE n. 23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados
extratos compreendendo todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Inviabilizada, assim,
a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira total do período a partir de 15 de agosto, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, inexistentes extratos bancários referentes a todo o período eleitoral não há como conferir confiabilidade à prestação de contas
apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de
recursos financeiros pelo partido.
Assim, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Ressalta-se que, relativamente à impropriedade detectada pela unidade técnica acerca da divergência das informações da conta bancária
informada pela agremiação na prestação de contas (n.º000000342453) e aquela constante dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral (n.º03000044243), ambas da mesma agência e instituição bancária, é possível presumir que decorre de equívoco no preenchimento
das informações da prestação de contas pela agremiação, uma vez que não há informações, no banco de dados da Justiça Eleitoral sobre
a conta bancária informada pelo partido. Recomenda-se que, em futuras prestações de contas, o partido atente para o registro correto dos
dados.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – de Carazinho/RS referentes às Eleições
Gerais de 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-82.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - Ano 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Planalto
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
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PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) CEZAR EDMUNDO ZIMMER-OAB 84421 E EDSON AFONSO WALBEROAB 75482)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR DOS SANTOS E EDER FABRICIO SOLETTI (ADV(S) CEZAR EDMUNDO ZIMMER-OAB 84421 E EDSON
AFONSO WALBER-OAB 75482)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 apresentada pelo PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS de Santo Antônio do Planalto/RS.
A agremiação apresentou, em 24/04/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 24/2019 no DEJERS (fl.39), não houve impugnações (fl.42).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.50), certificando a
inexistência de conta corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo arquivamento do procxesso, com a consideração de aprovação das contas, nos moldes dos
arts. 45, VII, "a" , e 46, I, da Res.-TSE n.º 23.546/2017 (fl. 54).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Santo Antônio do Planalto/RS, por
meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, referentes ao exercício de 2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido.
Entretanto, não foi apresentada impugnação à declaração apresentada pelo partido. Além disso, verifica-se que o partido não possui conta
bancária, e que não houve emissão de recibos de doação, nem recebimento ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
O art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, que rege o mérito das contas partidárias relativas ao exercício 2017, dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Assim, considerando que a intempestividade na entrega das contas é falha de natureza formal que não frustrou a análise da movimentação
financeira da agremiação, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Santo
Antônio do Planalto/RS relativas ao exercício de 2017, com base no art. 46, II, da Resolução do TSE n.º 23.464/2015.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-59.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE CARAZINHO-RS (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB 66912)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES E MAIQUEL DE FARIA (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB
66912)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo DEMOCRATAS – DEM – de Carazinho/RS.
A agremiação apresentou, em 25/03/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 12/2019 no DEJERS (fl.10), não houve impugnações (fl.17).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.26), certificando a
inexistência de conta-corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.29).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo DEMOCRATAS – DEM – de Carazinho/RS, por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada tempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
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Diante da ausência de impugnação, bem como pelas manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral acerca da
regularidade das contas, impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares pertinentes,
DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, prestadas e APROVADAS as
contas apresentadas pelo DEMOCRATAS – DEM – de Carazinho/RS
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N.º 120/2019 - 15ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP – 118-44.2017.6.21.0015
REPRESENTAÇÃO - Recursos FInanceiros de Campanha Eleitoral - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - Eleições 1º Turno - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CARAZINHO – RS
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: FRANCIELI DA SILVA (ADV(s) Daniel Schutze - OAB/RS 72.846 e Rodrigo dos Santos - OAB/RS 83.310).
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a representada intimada do inteiro teor da sentença das folhas
404-405.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N.º 128/2019 - 15ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP – 119-29.2017.6.21.0015
REPRESENTAÇÃO - Recursos FInanceiros de Campanha Eleitoral - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - Eleições 1º Turno - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CARAZINHO – RS
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ALINE DA CRUZ (ADV(s) Eduardo Rogério Lof - OAB/RS 51.367, Jomar Vianei Borges - OAB/RS 67.097 e Pedro Hentel
Neto - OAB/RS 92.204).
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a representada intimada do inteiro teor da sentença das folhas
375-376.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N° 118/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 13-96.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CHAPADA - RS
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PROGRESSISTAS - PP DE CHAPADA - RS (ADVS. Marlon André Kamphorst – OAB/RS 49.221)
RESPONSÁVEIS: GELSON MIGUEL SCHERER - Presidente e FERNANDO COVER RIGODANZO - Tesoureiro (ADVS. Marlon André
Kamphorst – OAB/RS 49.221).
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar sobre o relatório preliminar das fls. 49-50, no prazo de 20 dias, nos moldes do despacho da fl. 42.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N° 119/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 29-50.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – Prestação de Contas – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO – RS
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO – RS (ADVS. Rafael Paulo Kummer –
OAB/RS 76.553).
RESPONSÁVEIS: ALFREDO JULIANO SÁLVIA – Presidente e SANDRO LUIZ VERGUTZ – Tesoureiro (ADVS. Rafael Paulo Kummer – OAB/
RS 76.553).
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar sobre o relatório preliminar das fls. 65-66, no prazo de 20 dias, nos moldes do despacho da fl. 58.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
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20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 027/2019- 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
da Lei nº 9.096/95 e do art. 45, §§ da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos relativa à Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo arrolado:
OBJETO: Publicidade da Declaração de ausência de movimentação de recursos do partido político:
Partido Democrático Trabalhista- PDT de Barra do Rio Azul/RS- Responsáveis: Ivonei Marcio Caovila e Roseli Aparecida Castilhos Vanzo.
Movimento Democrático Brasileiro- MDB de Barra do Rio Azul/RS- Responsáveis: Idacir Ottoni e Arno José Zuchi.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 31 dias do mês de maio do ano de 2019. Eu, Laís Bergamo, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019- 20 ZE/RS
Processo: PC - 3457 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
Juiz Eleitoral: MARCOS LUIS AGOSTINI
Procedência: Três Arroios
Número Único: 34-57.2019.6.21.0020
Partido(s) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE TRÊS ARROIOS (Adv(s) Abrão Jaime Safro-OAB 46547)
Responsável(s) : ALCEU SCHAFER e LAERCIO JOSE TUBIN (Adv(s) Abrão Jaime Safro-OAB 46547)
(...) Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
(...)
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 20 ZE/RS
Processo: PC - 3542 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juiz Eleitoral: MARCOS LUIS AGOSTINI
Procedência: Três Arroios
Número Único: 35-42.2019.6.21.0020
Partido(s) : PROGRESSISTAS- PP DE TRÊS ARROIOS/RS (Adv(s) Abrão Jaime Safro-OAB 46547)
Responsável(s) : JAIR ANTONIO GRIEBLER e IRINEU DA CRUZ (Adv(s) Abrão Jaime SafroOAB 46547)
(...) Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
(...)
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 20 ZE/RS
Processo: PC - 3105 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
Juiz Eleitoral: MARCOS LUIS AGOSTINI
Procedência: Três Arroios
Número Único: 31-05.2019.6.21.0020
Partido(s) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE TRÊS ARROIOS/RS (Adv(s) Letícia Wilhelm-OAB 97869)
Responsável(s) : JORGE LUIZ WILHELM e JOÃO ALOÍSIO KLEIN (Adv(s) Letícia Wilhelm-OAB 97869)
(...) Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
(...)
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
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21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 108-45.2018.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - OMISSO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) AMARILDO LUIS DA SILVA-OAB 87962)
RESPONSÁVEL(S) : ARMANDO MARQUES DUARTE E POLIANA NUNES DOS SANTOS GARCIA (ADV(S) AMARILDO LUIS DA SILVAOAB 87962)
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas eleitorais relativas ao pleito de 2018 do
órgão municipal do DEMOCRATAS de Fazenda Vilanova.
O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo com o art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Constatada a omissão,
o Cartório Eleitoral elaborou informação dando conta da ausência de recebimento de recursos do Fundo Partidário e demais fundos de
financiamento público de campanha. Também foi informada a inexistência de conta bancária em nome do partido e, por consequência, a
ausência de recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada por meio bancário.
Foram citados o partido e seus responsáveis, na forma do §6º do art. 52 da referida resolução.
O partido solicitou prorrogação do prazo para apresentação das contas, constituindo procurador.
Deferida a prorrogação pelo prazo de quinze dias, em razão de erros no cadastro do partido junto ao Sistema SGIP, este transcorreu sem que
fosse sanada a omissão.
O Ministério Público teve vista dos autos, porém deixou de manifestar-se.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.553/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas
relativas às eleições de 2018.
Assim dispõe a citada norma:
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.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos:
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.
(...)
O partido e seus responsáveis foram citados para cumprir com seu dever de prestar contas e expressamente advertidos das sanções previstas
no art. 83 da supracitada resolução. Ainda assim deixaram de manifestar-se regularmente no prazo legal.
A hipótese, pois, é de julgar as contas não apresentadas, nos termos do art. 52, §6º, VI, da Res. TSE n. 23.553/2017 e, por consequência, de
aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do DEMOCRATAS de Fazenda Vilanova relativas às eleições de 2018 caracterizada
a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas. Comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário; b) a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, oficie-se a Presidência do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal,
encaminhando-lhe cópia desta decisão bem como da certidão de trânsito em julgado.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se com baixa.
Estrela, 01 de junho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 57/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-90.2018.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - OMISSO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Colinas
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) JULIANY SCHÄFER-OAB 77637 E LISANDRA BRANDÃO TAFFAREL-OAB 79314)
RESPONSÁVEL(S) : RAQUEL AMDREIA KLEIN DIEHL E IARA BEATRIZ KLEIN (ADV(S) JULIANY SCHÄFER-OAB 77637 E LISANDRA
BRANDÃO TAFFAREL-OAB 79314)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do DEMOCRATAS do município de Colinas referente às eleições de 2018.
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O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo com o art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Postulou, contudo, a
dispensa do dever de prestar contas em razão de encontrar-se em situação inativa, pleito que foi indeferido (fls. 11-12), em razão de a
inativação ter ocorrido após o início da campanha eleitoral.
O Cartório Eleitoral elaborou, então, informação dando conta da ausência de recebimento de recursos do Fundo Partidário e demais fundos de
financiamento público de campanha. Também foi informada a inexistência de conta bancária em nome do partido e, por consequência, a
ausência de recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada por meio bancário.
Foram citados o partido e seus responsáveis, na forma do §6º do art. 52 da referida resolução.
O órgão partidário apresentou as contas intempestivamente.
Foi cominada a imediata perda ao direito ao recebimento das quotas do fundo partidário (fl. 61) e determinada a publicação de edital para
prosseguimento da análise das contas.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 66) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fls. 689).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, encontram-se, portanto, atendidas todas as exigências da
legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, em razão de encontrarem-se regulares as contas, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do DEM de Colinas relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima declinados. Determino o
levantamento da anotação de suspensão do recebimento das quotas do fundo partidário anteriormente comandado.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estrela, 01 de junho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

22ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 22ª ZE/RS.
PROCESSO CLASSE: PC – 45-80.2019.6.21.0022
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – NÃO PRESTADA
PROCEDÊNCIA: Guaporé
JUIZ ELEITORAL: ANDREIA DA SILVEIRA MACHADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPUBLICA - PR
RESPONSÁVEL(S): MARCIANO FARIAS (presidente) e LIVIA KARLA GALLON (tesoureira)
V.
Conforme informação nº 042/2019, dando ciência de que o Partido Republicano Brasileiro – PR do municipio de Guaporé-RS, não apresentou
a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018.
Determino:
I - a autuação da informação, na Classe PC - Prestação de Contas em nome do órgão partidário e seus responsáveis, fulcro no art. 30, III, b,
da Resolução 23.546/2017.
II - determino, também, conforme art. 30, III, a, da Resolução 23.464/2017, a imediata suspensão do repasse de cotas do fundo partidário.
III – Juntada dos mandados nºs 003/2019, 004/2019 e certificação ao autos da Prestação de Contas.
IV - verificada a regularidade das notificações/intimações realizadas, art. 765, § 1º, I da CNJE, determino sejam tomadas a s providencias
previstas no art. 767 da CNJE e Resolução.
Após adotadas todas as providências, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Guaporé, 03/06/2019.
ANDRÉIA DA SILVEIRA MACHADO
Juíza Eleitoral Substituta da 22ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 22ª ZE/RS.
PROCESSO CLASSE: PC – 46-65.2019.6.21.0022
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – NÃO PRESTADA
PROCEDÊNCIA: Dois Lajeados
JUIZ ELEITORAL: ANDREIA DA SILVEIRA MACHADO
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV
RESPONSÁVEL(S): MIGUEL REGINATTO (presidente) e MAURO LUIZ SOCCOLOSKI (tesoureiro
V.
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Conforme informação nº 043/2019, dando ciência de que o Partido Verde – PV do municipio de Dois Lajeados-RS, não apresentou a Prestação
de Contas do exercício financeiro de 2018.
Determino:
I - a autuação da informação, na Classe PC - Prestação de Contas em nome do órgão partidário e seus responsáveis, fulcro no art. 30, III, b,
da Resolução 23.546/2017.
II - determino, também, conforme art. 30, III, a, da Resolução 23.464/2017, a imediata suspensão do repasse de cotas do fundo partidário.
III – Juntada dos mandados nºs 009/2019, 010/2019 e certificação ao autos da Prestação de Contas.
IV - verificada a regularidade das notificações/intimações realizadas, art. 765, § 1º, I da CNJE, determino sejam tomadas a s providencias
previstas no art. 767 da CNJE e Resolução.
Após adotadas todas as providências, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Guaporé, 03/06/2019.
ANDRÉIA DA SILVEIRA MACHADO
Juíza Eleitoral Substituta da 22ªZE.

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC – 76-34.2018.6.21.0023
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO(S) FATO(S): RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO
ADVOGADO: SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES – OAB/RS 17.295
INTIMAÇÃO
Vistos.
Tendo em vista a promoção ministerial, declaro extinta a punibilidade dos réus.
Intime-se. Após, arquive-se.
Diligências legais.
Ijuí, 20 de maio de 2019.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral da 23a ZE.

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-88.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - MAÇAMBARÁ (ADV(S) ANDRESSA GEREMIA-OAB 104261)
RESPONSÁVEL(S) : DÉCIO SILVESTRE BASTIANI DE DAVID E MILTON AUGUSTO FIORIN SOARES (ADV(S) ANDRESSA GEREMIAOAB 104261)
Vistos.
Considerando a identificação de irregularidades pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, proceda-se à intimação do órgão
partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução TSE
23.546/2017.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Itaqui, 31 de maio de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 228-50.2016.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - RITO ORDINÁRIO
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ISMAR GOMIDES JUNIOR-OAB 37907 E MAURO RODRIGUES
OVIEDO-OAB 34240)
Vistos.
Diante da proposta de parcelamento apresentada pela União às fls. 143/146 e a concordância das partes com suas condições (fls. 157),
havendo parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, procedo à HOMOLOGAÇÃO do acordo de parcelamento, com fulcro nas disposições
das Leis nºs 9.469/97 e 13.140/15.
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Considerando a natureza extrajudicial do acordo de parcelamento celebrado, determino o arquivamento do feito, cabendo às partes a
fiscalização de seu cumprimento.
Intimem-se os executados através de publicação no DEJERS.
Intime-se pessoalmente a União, por meio de remessa dos autos.
Após, intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Por fim, arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento em caso de descumprimento do acordo ora homologado.
Itaqui, 31 de maio de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-43.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA
RESPONSÁVEL(S) : TAIS MICHELI SOARES BACELAR E LUISA VIEIRA GONÇALVES
Vistos etc.
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido da República de Maçambará/RS, referente ao exercício financeiro de
2017.
Diante da ausência de apresentação das contas partidárias no prazo legal, foi notificado o órgão partidário municipal, para suprir a omissão no
prazo de 3 (três) dias (fl. 03 e 05) e foram notificados os responsáveis legais para fins de ciência da omissão (fls. 04,05 e 19), nos termos do
art. 30, I, da Resolução 23.546/2017. Conforme informação de fl. 02, transcorreu o prazo sem a apresentação das contas pelo órgão partidário.
Juntaram-se aos autos informações sobre extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral, emissão de recibos de doação e repasse de
recursos do Fundo Partidário (fls.24 e 25)
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fls.27 e 28).
Concedido o prazo do art. 30, VI, “e” da Res. TSE 23.546/2017, para que o partido e responsáveis se manifestassem sobre os documentos
apresentados nos autos, as partes permaneceram inertes (fl.69).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, declaro a revelia das partes, com a perda do direito de
intimação dos atos processuais, nos termos do art. 346 do Código de Processo de Civil.
Passo ao mérito.
Como sabido, o regular funcionamento partidário exige a observância das regras atinentes à prestação de contas partidárias, mormente o
Título III (Das finanças e contabilidade dos partidos), Capítulo I (Prestação de Contas), da Lei 9.096/95 e, no que diz respeito ao exercício
financeiro de 2017, as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 32) e a Resolução do TSE 23.464/2015 (art. 28), os partidos políticos devem apresentar contas à Justiça Eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente. Compulsando os autos, observa-se que o Partido da República de Maçambará/RS não
cumpriu com suas obrigações legais, mesmo após notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não houve movimentação bancária, emissão de recibos de doação ou recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fl.24 e 25). Não obstante, a inexistência de movimentação financeira não desobriga o partido de prestar contas à
Justiça Eleitoral, casos em que se deve proceder a entrega de declaração própria, nos termos do art. 32, 4§, da Lei 9.096/95 e art 28, § 3º, da
Resolução TSE 23.464/2015.
Sendo assim, não tendo o partido apresentado contas, justificativas ou declaração de ausência de movimentação financeira, o julgamento da
prestação de contas como NÃO PRESTADAS é medida que se impõe, em conformidade com o art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n.
23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da República de Maçambará/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos
termos do art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada prestação de contas do
exercício de 2017, de acordo com o art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Determino, outrossim, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal do Partido da República de Maçambará/RS até que seja
regularizada a prestação de contas do exercício de 2017, com fundamento no art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Publique-se.
Registre-se.
Em que pese a declaração de revelia das partes, determino a intimação pessoal do órgão partidário, tendo em vista a gravidade da sanção
imposta.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para
que seja registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP a suspensão da anotação do órgão municipal, até que
seja regularizada a prestação de contas do exercício de 2017.
Ainda, notifiquem-se o órgão nacional e estadual do partido dos termos da decisão para que se abstenham de realizar repasses de novas
cotas do Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas do exercício em exame, nos termos do art. 60, I, a, da
Resolução 23.546/2017.
Após, arquivem-se.
Itaqui, 31 de maio de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
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27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-16.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) OSNI NUNES CARDOSO-OAB 35525)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ GERALDO OZELAME E ANTÔNIO GONÇALVES BEZERRA (ADV(S) OSNI NUNES CARDOSO-OAB 35525)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do
município de Júlio de Castilhos - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros José Geraldo Ozelame e Antônio Gonçalves Bezerra, presidente
e tesoureiro em exercício da agremiação partidária, respectivamente (fl. 74).
O edital de n. 05/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 01/04/2019, edição nº 58, página 27.
Em 26/04/2018, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 31, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fl. 88), foi apresentado parecer conclusivo recomendando a aprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, em 21/05/2018, voltaram com parecer opinando pela aprovação das contas de 2018 do
PSB de Júlio de Castilhos (fl. 90).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017, determina, em seu art. 28, I, a obrigatoriedade de os Partidos
Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art.
32, caput).
Em tendimento às disposições legais e regulamentares, o PSB de Júlio de Castilhos, apresentou suas contas no dia 08/03/2019.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas, constatou-se que a movimentação de recursos informada condiz com os dados
existentes nos extratos bancários, bem como não foram encontradas impropriedades ou irregularidades capazes de ensejar reprimenda por
parte deste juízo.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Ante o exposto, frente à regularidade das contas apresentadas, a sua aprovação é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Júlio de Castilhos - RS, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-38.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) JOSÉ ANTONIO RAZIA-OAB 009771)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO DERLEI DA SILVA E SILVIA DORNELLE CLEMENTE (ADV(S) JOSÉ ANTONIO RAZIA-OAB 9771)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
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a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-08.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADOORES -PT DE PINHAL GRANDE (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI BUENO BOIANI E VALDIR MACHADO DE MELLO (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-90.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE PINHAL GRANDE (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS MICHELON E ROQUE JOÃO CARGNIN (ADV(S) MARTA ALMEIDA DOS SANTOS-OAB 88868)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-75.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -PSD DE PINHAL GRANDE (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : GLEICA DE FATIMA DALLANORA E AIRTO JOSE GARLET (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-45.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ÉLTOM SOARES RODRIGUES-OAB 79213)
RESPONSÁVEL(S) : ROQUE VANDERLEI DA SILVA E TIAGO FRUTUOSO SCHMITT DOS SANTOS (ADV(S) ÉLTOM SOARES
RODRIGUES-OAB 79213)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-60.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PINHAL GRANDE (ADV(S) JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA-OAB
76389)
RESPONSÁVEL(S) : CÉLIO JOSE GARLET E PAULO STEFANELLO (ADV(S) JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA-OAB 76389)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-23.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) LIVINO DA SILVA ALMEIDA-OAB 102101)
RESPONSÁVEL(S) : EVANDRO SALLES DA ROSA E LIVINO DA SILVA ALMEIDA (ADV(S) LIVINO DA SILVA ALMEIDA-OAB 102101)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-83.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pinhal Grande
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
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PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE PINHAL GRANDE (ADV(S) JOSÉ MARIANO GARCEZ PEDROSOOAB 29517)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO JUSTINO DE BRUM GOMES E DORACI DALMOLIN (ADV(S) JOSÉ MARIANO GARCEZ PEDROSO-OAB
29517)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-68.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA
MARTINS-OAB 84379)
RESPONSÁVEL(S) : DARTAGNAN DA SILVA PORTELLA E NILVANE MORO MARTINS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS-OAB
84379)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 7-53.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA
MARTINS-OAB 84379)
RESPONSÁVEL(S) : DARTAGNAN DA SILVA PORTELLA E NILVANE MORO MARTINS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS-OAB
84379)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 1-46.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) ÉLTOM SOARES RODRIGUES-OAB 79213)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ALEXANDRE ROSA DA SILVA E VAGNER ROLIM MAYDANA (ADV(S) ÉLTOM SOARES RODRIGUES-OAB
79213)
Vistos.
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Conforme o art. 38 da Res. TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que
ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Diligências.
Júlio de Castilhos, 03 de junho de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 013/2019 - 028ª ZE/RS
O Doutor GERSON LIRA, Juiz Eleitoral da 028ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram, até a presente data, a declaração de
ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
OBJETO: Publicidade do nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício 2018, conforme arrolado a seguir:
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Caseiros, tendo como responsáveis Vanderlei Dal Pinzoll e Volnei dos Santos.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, faculta a qualquer interessado a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lagoa Vermelha-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Silvana Maria Stefenon, Chefe de Cartório da 028ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-22.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DANIEL MONTOVANI-OAB 63713)
RESPONSÁVEL(S) : MICHELE EDYALA WEGLER, AIHARA MULITERNO NOGUEIRA, MARCELO NUNES FERREIRA, JEAN CESAR
NUNES CANDEIA E EDUARDO JOSÉ MEZZOMO (ADV(S) DANIEL MONTOVANI-OAB 63713)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Progressistas - PP do município de Capão Bonito do Sul, por intermédio de
advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 28 de setembro de 2018.
Determinada a atualização da autuação e a intimação dos responsáveis Eduardo José Mezzomo e Marcelo Nunes Ferreira para regularizarem
a representação processual, fl. 61.
Procurações juntadas às fls. 66 e 68.
Determinada a expedição do relatório preliminar das contas e intimação do procurador do partido e dos responsáveis para complementar a
documentação, no prazo de 20 (vinte) dias, despacho fl. 75.
Expedido o relatório preliminar, fl. 76, o partido apresentou documentos complementares, fls. 80-87.
Determinada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e prosseguimento da análise das contas, conforme despacho de fl. 90.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 92.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 96.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 97-99. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deixou o prazo transcorrer sem manifestação, fls. 104107.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 108-110.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 114.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 116.
Devidamente intimados, transcorreu o prazo sem apresentação de defesa, fls. 117-119.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, tendo as partes permanecido silentes, fls.
121-124.
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Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 114,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 126.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, descumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 108-110, apontou recebimento de recursos de origem não identificada pela agremiação
partidária, no exercício de 2017, os quais perfazem o montante de R$ 134,40; trânsito de recursos financeiros fora da conta; e divergência
quanto à identificação de doador, conforme transcrito abaixo:
"Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica observou a existência
das seguintes irregularidades nas contas apresentadas, a saber:
1) Receitas de origem não identificada, conforme exposto a seguir:
Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.464/2015, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados. (grifamos)
Ainda, o art. 8º da citada Resolução complementa:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou
o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados. (grifamos)
Como se vê, toda e qualquer doação ou contribuição feita a partido político, deve obrigatoriamente ser efetuada por cheque cruzado em nome
do partido ou por depósito/ transferência bancária, devendo respeitar a exigência de identificação do CPF do doador ou contribuinte. Tais
informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral.
Ainda, o art. 18, §4º, dispõe que os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução. (grifamos)
Ocorre que a agremiação partidária prestou contas referente ao exercício de 2016, em 02.05.2017, sendo que incorreu em despesas
cartorárias para fins de registro do Livro Diário n. 08, no valor de R$ 134,40, em 06/09/2017, conforme se verifica pela certidão lavrada
pelo Registrador Substituto, cópia em anexo; e, também, incorreu em despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das
peças e demonstrativos da prestação de contas. Os referidos gastos foram incorridos pelo partido no ano de 2017, de modo que as
despesas e as receitas correspondentes deveriam ter sido lançadas na presente prestação de contas, inclusive com a completa identificação
do doador, para fins de fiscalização, por parte da Justiça Eleitoral, quanto ao recebimento de recursos de fontes vedadas, arroladas no art. 12
da Resolução TSE n. 23.464/2015. Em consulta aos extratos bancários, constata-se que só há débitos relativos a tarifas bancárias, o que
fornece indícios de trânsito de recursos – arrecadação e gastos – fora da conta do partido, infringindo os arts. 8º e 18, §4º, da Resolução TSE
n. 23.464/2015. A falha representa inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações
prestadas pela agremiação e prejudica a aplicação dos procedimentos técnicos de exame.
Assim, constata-se que o partido recebeu doação ou contribuição financeira para fins de pagamento da despesa com registro do
Livro Diário e com serviços contábeis, a qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se, portanto, de
recurso cuja origem não pode ser identificada, pela ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários.
Portanto, não é possível atestar a real procedência de tal valor, de modo que o montante de R$ 134,30 configura-se em recurso de origem não
identificada, fato que enseja seu recolhimento ao erário, nos termos dos arts. 13 e 14 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Ainda, o partido não esclareceu a data em que ocorrera a contratação e o pagamento da despesa referente aos serviços contábeis, assim
como o valor dispendido e a forma de pagamento. Caso a agremiação sane o apontamento, fica ressalvada a possibilidade de que, aplicados
os procedimentos técnicos de exame sobre tais receitas, esta unidade venha a apurar novas doações ou contribuições advindas de fontes
vedadas até o momento não detectadas.
2) Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários: nos termos dos artigos 7º e
8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem receber doações ou contribuições que
contenham o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados. Ocorre que há divergência de informações no que
tange à doação ocorrida em 17/04/2017. No Demonstrativo de Contribuições Recebidas fora identificada como contribuição de Michele Edyala
Wegler, CPF n. 823.891.280-68, no valor de R$ 50,00. Todavia, nos extratos bancários disponibilizados pelo TSE, consta o CPF n.
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934.434.800-63, o qual pertence a Marcelo Nunes Ferreira. A falha representa inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas,
denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação e prejudica a aplicação dos procedimentos técnicos de exame.
3) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente as doações e as despesas referidas nos itens 1 e 2. O partido deve apresentar
a Nota Fiscal referente à despesa com os serviços contábeis.
As irregularidades apuradas nesta prestação de contas montam R$ 184,30, sendo que representam 100% do total de recursos recebidos."
(grifos meus)
O partido e seus responsáveis não apresentaram defesa.
No caso em tela, constata-se que o partido recebeu doação ou contribuição financeira, no valor de R$ 134,40, na data de 06/09/2017, para fins
de pagamento de despesa cartorária com registro do Livro Diário, a qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se,
portanto, de recurso cuja origem não pode ser identificada, pela ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários. O art.
13 da Resolução TSE n. 23.464/2015 dispõe que é vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada, tais como aqueles em que a inscrição no CPF do doador ou contribuinte não tenha sido
informado. No caso em tela, efetivamente houve doações sem identificação no extrato bancário, sendo que a implicação decorrente do
recebimento de tais recursos é o dever de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no prazo fixado no art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Como agravante, a arrecadação e gastos ocorrera fora da conta bancária,
infringindo os artigos 8º e 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Ademais, verficou-se que, no exercício de 2017, houve arrecadação de receitas e realização de despesas sem o devido registro na prestação
de contas, a saber: a agremiação partidária apresentou as contas referentes ao exercício de 2016, em 02.05.2017, sendo que incorreu em
despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das peças e demonstrativos da prestação de contas. O referido gasto fora incorrido
pelo partido no ano de 2017, de modo que deveria ter sido lançado na presente prestação de contas. A receita correspondente
obrigatoriamente deveria ter sido registrada, inclusive com a completa identificação do doador.
Tais valores deveriam ter sido obrigatoriamente lançados na prestação de contas do exercício de 2017, obrigação esta que o partido
descumpriu. É inadmissível que a agremiação partidária deixe de declarar sua real movimentação financeira à Justiça Eleitoral e crie
obstáculos à fiscalização. Trata-se de vício insanável que impossibilita o exame dos recursos movimentados e afeta a confiabilidade e
a transparência das contas partidárias.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, e os recursos de origem não identificada recebidos pelo partido devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Conforme apurado pela unidade técnica, a proporção da
referida irregularidade representa 100% do total da movimentação financeira do exercício. Assim, para fins de adequar o percentual da multa
prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015 à proporção da importância apontada como irregular, fixo em 20% (vinte por cento) a
multa a ser aplicada ao montante de R$ 134,40, o que resulta em R$ 26,88.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Progressistas - PP do município de Capão Bonito do Sul,
com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015, pelo que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo
período de 03 meses, nos termos do art. 47, II, c/c art. 49, §6º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, deverá o partido, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o montante de R$ 161,28 (R$ 134,40 referente à
importância apontada como irregular e R$ 26,88 referente à multa de 20% aplicada sobre o referido valor), devidamente atualizado com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública - Taxa Selic - desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao
Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), juntando o comprovante aos autos, conforme art. 14, da Res. TSE n.
23.464/2015.
Notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem que tenha sido comprovado o recolhimento dos valores devidos, certifique-se e encaminhe-se os autos à
Secretaria Judiciária do TRE-RS para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do art. 61 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 31 de maio de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-63.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MICKAIL SBROGLIO MURARO-OAB 106134)
RESPONSÁVEL(S) : RANGEL VINÍCIUS TESSARO GUEDES, OSMAR PEREIRA TERRES, MICKAIL SBROGLIO MURARO E RANGEL
ASSIS DE ANDRADE GUEDES (ADV(S) MICKAIL SBROGLIO MURARO-OAB 106134)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Lagoa Vermelha, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 19 de novembro de 2018.
Determinada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 51.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 53.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 57.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 58-62. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deixou o prazo transcorrer sem manifestação, fls. 6871.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 72-74.
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Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 78.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 80.
Devidamente intimados, transcorreu o prazo sem apresentação de defesa, fls. 81-83.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, tendo as partes permanecido silentes, fls.
85-88.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 78,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 90.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, descumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 72-74, apontou recebimento de recursos de origem não identificada pela agremiação
partidária, no exercício de 2016, os quais perfazem o montante de R$ 92,90; e trânsito de recursos financeiros fora da conta, conforme
transcrito abaixo:
"Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica observou a existência
das seguintes irregularidades nas contas apresentadas, a saber:
1) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, foram observadas receitas de origem não
identificada, conforme exposto a seguir:
Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.464/2015, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados. (grifamos)
Ainda, o art. 8º da citada Resolução complementa:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou
o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados. (grifamos)
Como se vê, toda e qualquer doação ou contribuição feita a partido político, deve obrigatoriamente ser efetuada por cheque cruzado em nome
do partido ou por depósito/ transferência bancária, devendo respeitar a exigência de identificação do CPF do doador ou contribuinte. Tais
informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral.
Ainda, o art. 18, §4º, dispõe que os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução. (grifamos)
Ocorre que a agremiação partidária prestou contas referente ao exercício de 2015, em 04.05.2016, sendo que incorreu em despesas
cartorárias para fins de registro do Livro Diário n. 07, no valor de R$ 92,90, em 27/06/2016, conforme se verifica pela certidão lavrada
pelo Registrador Substituto, cópia em anexo; e, também, incorreu em despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das
peças e demonstrativos da prestação de contas. Os referidos gastos foram incorridos pelo partido no ano de 2016, de modo que as
despesas e as receitas correspondentes deveriam ter sido lançadas na presente prestação de contas, inclusive com a completa
identificação do doador, para fins de fiscalização, por parte da Justiça Eleitoral, quanto ao recebimento de recursos de fontes
vedadas, arroladas no art. 12 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Em consulta aos extratos bancários, constata-se que só há créditos e
débitos relativos à movimentação de campanha, o que fornece indícios de trânsito de recursos – arrecadação e gastos – fora da
conta do partido, infringindo os arts. 8º e 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.464/2015. A falha representa inconsistência grave que afeta a
confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação e prejudica a aplicação dos procedimentos
técnicos de exame.
Assim, constata-se que o partido recebeu doação ou contribuição financeira para fins de pagamento da despesa com registro do Livro Diário e
com serviços contábeis, a qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se, portanto, de recurso cuja origem não
pode ser identificada, pela ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários.
Portanto, não é possível atestar a real procedência de tal valor, de modo que o montante de R$ 92,90 configura-se em recurso de origem não
identificada, fato que enseja seu recolhimento ao erário, nos termos dos arts. 13 e 14 da Res. TSE n. 23.464/2015.
2) O partido não esclareceu a data em que ocorreu a contratação e o pagamento da despesa referente aos serviços contábeis, assim como o
valor dispendido e a forma de pagamento.
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3) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente as doações e as despesas referidas nos itens 1 e 2. O partido não apresentou
a Nota Fiscal referente à despesa com os serviços contábeis." (grifos meus)
O partido e seus responsáveis não apresentaram defesa.
No caso em tela, constata-se que o partido recebeu doação ou contribuição financeira, no valor de R$ 92,90, na data de 27/06/2016, para fins
de pagamento de despesa cartorária com registro do Livro Diário, a qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se,
portanto, de recurso cuja origem não pode ser identificada, pela ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários. O art.
13 da Resolução TSE n. 23.464/2015 dispõe que é vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada, tais como aqueles em que a inscrição no CPF do doador ou contribuinte não tenha sido
informado. No caso em tela, efetivamente houve doações sem identificação no extrato bancário, sendo que a implicação decorrente do
recebimento de tais recursos é o dever de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no prazo fixado no art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Como agravante, a arrecadação e gastos ocorrera fora da conta bancária,
infringindo os artigos 8º e 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Ademais, verficou-se que, no exercício de 2016, houve arrecadação de receitas e realização de despesas sem o devido registro na prestação
de contas, a saber: a agremiação partidária apresentou as contas referentes ao exercício de 2015, em 04.05.2016, sendo que incorreu em
despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das peças e demonstrativos da prestação de contas. O referido gasto fora incorrido
pelo partido no ano de 2016, de modo que deveria ter sido lançado na presente prestação de contas. A receita correspondente
obrigatoriamente deveria ter sido registrada, inclusive com a completa identificação do doador.
Tais valores deveriam ter sido obrigatoriamente lançados na prestação de contas do exercício de 2016, obrigação esta que o partido
descumpriu. É inadmissível que a agremiação partidária deixe de declarar sua real movimentação financeira à Justiça Eleitoral e crie
obstáculos à fiscalização. Trata-se de vício insanável que impossibilita o exame dos recursos movimentados e afeta a confiabilidade e
a transparência das contas partidárias.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, e os recursos de origem não identificada recebidos pelo partido devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015. A proporção da referida irregularidade representa 100% do total da
movimentação financeira do exercício. Assim, para fins de adequar o percentual da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015
à proporção da importância apontada como irregular, fixo em 20% (vinte por cento) a multa a ser aplicada ao montante de R$ 92,90, o que
resulta em R$ 18,58.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2016 do Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Lagoa
Vermelha, com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015, pelo que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo
Partidário pelo período de 03 meses, nos termos do art. 47, II, c/c art. 49, §6º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, deverá o partido, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o montante de R$ 111,48 (R$ 92,90 referente à importância
apontada como irregular e R$ 18,58 referente à multa de 20% aplicada sobre o referido valor), devidamente atualizado com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública - Taxa Selic - desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao Tesouro
Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), juntando o comprovante aos autos, conforme art. 14, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem que tenha sido comprovado o recolhimento dos valores devidos, certifique-se e encaminhe-se os autos à
Secretaria Judiciária do TRE-RS para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do art. 61 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 31 de maio de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-51.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Ibiraiaras
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LEONARDO PIVA-OAB 63696)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR TODESCHINI E IVANOR BEGNINI (ADV(S) LEONARDO PIVA-OAB 63696)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Ibiraiaras, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 13 de setembro de 2018.
Determinada a atualização da autuação; a expedição do relatório preliminar das contas; e intimação do procurador do partido e dos
responsáveis para complementar a documentação, no prazo de 20 (vinte) dias, despacho fl. 49.
Expedido o relatório preliminar, fl. 51, o procurador do partido apresentou a documentação faltante, fls. 57-70.
Determinada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e prosseguimento da análise das contas, conforme despacho de fl. 72.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 76.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 79.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 80-84. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 88-90, sendo que apresentou manifestação a fls. 92-95.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 96-98.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 102.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 104.
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Devidamente intimados, fls. 105-106, o procurador do partido apresentou defesa às fls. 108-109.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, tendo as partes deixado o prazo transcorrer
sem manifestação, fls. 111-114.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 78,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 116.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, descumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 9698, apontou recebimento de recursos oriundos de fonte vedada pela agremiação
partidária, no exercício de 2017, os quais perfazem o montante de R$ 266,50, conforme transcrito abaixo:
"Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica observou a existência
das seguintes irregularidades nas contas apresentadas, a saber:
1) Quanto ao exame dos contribuintes intitulados autoridades públicas, os quais enquadram-se como fonte vedada no art. 12, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.464/2015, o Cartório Eleitoral da 28ª ZE, com o intuito de formar um banco de informações, enviou ofícios às Prefeituras
e Câmara de Vereadores dos Municípios de Lagoa Vermelha, Caseiros, Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras e Muliterno para requerer as seguintes
informações: Lista de pessoas físicas que exerceram cargos de chefia e direção entre o período de 01-01-2017 a 31-12-2017. Ainda, foi
realizada consulta ao banco de dados de autoridades públicas do sistema de prestação de contas – Prestcon - do TRE-RS. Com base na
consulta, esta unidade técnica verificou a ocorrência de doação oriunda de fonte vedada no exercício de 2017 para a agremiação em
exame, tendo como doador o Sr. Vilmar Todeschini, o qual ocupava, no período de 17/01/2017 a 30/07/2017, o cargo de Secretário de
Administração na Prefeitura de Ibiraiaras, conforme relatório em anexo, sendo que efetuou doação ao partido no total de R$ 266,50,
em 06/04/2017. Os valores podem ser verificados consultando o Demonstrativo de Doações Recebidas, fl. 24. Ressalto que não houve o
estorno no prazo previsto no §5º do art. 11, da Resolução TSE n. 23.464/2015, nem comprovação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 14, §1º, da citada resolução.
2) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, foram observadas receitas de origem não
identificada, conforme exposto a seguir:
Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.464/2015, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados. (grifamos)
Ainda, o art. 8º da citada Resolução complementa:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou
o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados. (grifamos)
Como se vê, toda e qualquer doação ou contribuição feita a partido político, deve obrigatoriamente ser efetuada por cheque cruzado em nome
do partido ou por depósito/ transferência bancária, devendo respeitar a exigência de identificação do CPF do doador ou contribuinte. Tais
informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral.
Ainda, o art. 18, §4º, dispõe que os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução. (grifamos)
Ocorre que a agremiação partidária recebeu doação financeira de pessoa física, no valor de R$ 266,50, em 06.04.2017, para posterior
pagamento de serviços cartorários (registro do Livro Diário), a qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos” do partido.
Trata-se, portanto, de recurso cuja origem não pode ser identificada, pela ausência do CPF e da indicação do doador nos extratos bancários.
A falha representa inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela
agremiação partidária à Justiça Eleitoral. Assim, não é possível atestar a real procedência de tal valor, de modo que o montante de R$ 266,50
configura-se em recurso de origem não identificada, fato que enseja seu recolhimento ao erário, nos termos dos arts. 13 e 14 da Res. TSE n.
23.464/2015.
3) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente os doadores referidos no item 2.
O total das irregularidades (R$ 266,50) representa 47,04% do montante de recursos recebidos em 2017 (R$ 566,50)." (grifos meus)
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Em resposta à diligência, fls. 92-95, a parte reconheceu que, equivocadamente, não foram realizados os procedimentos corretos relacionados
ao devido registro das receitas e despesas, mas que ausente dolo ou má-fé do dirigente do partido. Acrescentou que, apesar de não ter havido
a tramitação pela conta bancária e a devida identificação do doador, o montante recebido fora efetivamente utilizado para o pagamento de
despesas cartorárias, bem como teria advindo da doação do presidente do partido. Argumentou que, nos diretórios partidários de pequeno
porte, como seria o caso do PDT de Ibiraiaras, haveria inúmeras dificuldades em conseguir recursos para a manutenção de suas atividades
básicas, recaindo geralmente sobre o presidente tal incumbência.
Não pode prosperar o alegado pelo partido em sua defesa, uma vez que, conforme apurado pela unidade técnica, efetivamente houve o
recebimento de recursos cuja fonte é vedada, a qual se enquadra no conceito de autoridade pública, ocupante de cargo de chefia ou direção
na administração pública direta, nos termos do art. 12, IV, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015. No caso em tela, houve a doação de R$
266,50, em 06.04.2017, tendo como doador o Sr. Vilmar Todeschini, o qual ocupava, no período de 17/01/2017 a 30/07/2017, o cargo de
Diretor de Serviços Urbanos na Secretaria de Administração da Prefeitura de Ibiraiaras, conforme relatório de fl. 85. Trata-se de irregularidade
insanável, pois envolve o recebimento de valores indevidos.
Assim, considero irregular o valor total de R$ 266,50 por enquandrar-se como fonte vedada. Ressalto que o partido não acostou aos autos
comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União, com o fim de atender à
determinação contida no art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015:
"Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional."
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, e os recursos de fonte vedada recebidos pelo partido devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
A proporção da referida irregularidade representa 47,05% do total da movimentação financeira do exercício. Assim, para fins de adequar o
percentual da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015 à proporção da importância apontada como irregular, fixo em 5%
(cinco por cento) a multa a ser aplicada ao montante de R$ 266,50, o que resulta em R$ 13,33.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de
Ibiraiaras, com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015, pelo que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo
Partidário pelo período de 03 meses, nos termos do art. 47, II, c/c art. 49, §6º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, deverá o partido, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o montante de R$279,83 (R$ 266,50 referente à
importância apontada como irregular e R$ 13,33 referente à multa de 5% aplicada sobre o referido valor), devidamente atualizado com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública - Taxa Selic - desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao
Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), juntando o comprovante aos autos, conforme art. 14, da Res. TSE n.
23.464/2015.
Notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem que tenha sido comprovado o recolhimento dos valores devidos, certifique-se e encaminhe-se os autos à
Secretaria Judiciária do TRE-RS para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do art. 61 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 31 de maio de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

36ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 014/2019 - 36ª ZE/QUARAÍ
Processo: PC - 13-33 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Juíza Eleitoral: CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES Procedência: Quaraí Número Único: 1333.2019.6.21.0036 Partido(s) : PARTIDO DOSTRABALHADORES - PT (Adv(s) EDER FABIANO DE OLIVEIRA OAB 72.696) Responsável(s) :
SILVIA DENIZE CARDOSO CONRAD e LUIZA AVANI MESTRETI RODRIGUES (Adv(s) EDER FABIANO DE OLIVEIRA-OAB 72.696)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias referente ao exercício de 2018 do Partido dos Trabalhadores (PT), diretório municipal de Quaraí.
Sobreveio Exame Preliminar, na forma do art. 34, da Resolução TSE 23.546/2017, indicando a falta dos seguintes documentos e peças
constantes do art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/2017);
2. Balanço Patrimonial (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017);
3. Demonstração do Resultado do Exercício (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017);
4. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
5. Parecer da Comissão Executiva (art. 29, II da Resolução TSE n. 23.546/2017);
6. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira; (art. 29,
V da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Isto posto, determino a intimação do órgão partidário para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art.
34, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017, sob pena de serem julgas as contas como não prestadas nos termos do art. 34, § 4º, da Resolução
TSE 23.546/2017. Após, proceda-se o exame das contas. Diligências legais.
Quaraí, 30 de maio de 2019.
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CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Juíza Eleitoral da 36ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE 015/2019 - 36ª ZE/QUARAÍ
Processo: PC - 1418 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018
Juíza Eleitoral: CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Procedência: Quaraí
Número Único: 14-18.2019.6.21.0036
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (Adv. Everson Alves
dos Santos-OAB 104318)
Responsáveis: JEFERSON DA SILVA PIRES, MIGUEL AMANDIO MACHADO RODRIGUES,
SAINT CLAIR BARRETO TÂMARA (Adv. Everson Alves dos Santos-OAB 104.318)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias referente ao exercício de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), diretório
municipal de Quaraí. Sobreveio Exame Preliminar, na forma do art. 34, da Resolução TSE 23.546/2017, indicando a falta dos seguintes
documentos e peças constantes do art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017:
1. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas (01/01/2018 a
31/12/2018), demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se
referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira; (art. 29, V, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Isto posto, determino a intimação do órgão partidário para que complemente a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art.
34, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017, sob pena de serem julgas as contas como não prestadas nos termos do art. 34, § 4º, I, da Resolução
TSE 23.546/2017. Após, proceda-se o exame das contas. Diligências legais.
Quaraí, 03 de junho de 2019.
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Juíza Eleitoral da 036ª ZE

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 086/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 23-59.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTAS – PP – FELIPE EDUARDO WEILER E JOEL FACCIN
Adv. Dra. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 31 de maio de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 087/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 8-90.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, SÉRGIO RODRIGO COLLA E LOTÁRIO WALLAUER
Adv. Dra. Sérgio Rodrigo Colla – OAB/RS 42.111
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 31 de maio de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 088/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 24-44.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, MARA GUACIRA ALVES E ANTÔNIO JAPIR TEIXEIRA DA SILVA
Adv. Dr. Antônio Vilson Pereira – OAB/RS 56.049
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 30 de maio de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-29.2019.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO FISCAL DE 2018 - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE (ADV(S) HILÁRIO BECKER-OAB 85615)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI E MARCUS CESAR SERAFINI WALCZAK (ADV(S) HILÁRIO BECKER-OAB
85615)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Solidariedade - SD, de Santa Rosa/RS, Carlos Alberto Marchioro Nasi e
Marcus Cesar Serafini Walczak, referente à movimentação financeira correspondente ao exercício fiscal de 2018. Juntadas informações dos
membros do Diretório Municipal, bem como pela inexistência de impugnação ao Balanço Patrimonial.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 07) e seguiu-se posterior manifestação do Ministério Público
Eleitoral pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias oferecidas pelo Partido Solidariedade - SD, de Santa Rosa/RS, referentes ao exercício fiscal de 2018.
Registro que a declaração de ausência de movimento está prevista no art. 28. §3.º da Res. TSE 23.546/2017, com as regras de
processamento previstas no art. 45 do mesmo diploma legal.
Ainda, registro que não existem extratos bancários, recibos ou repasses de Fundo Partidário no presente processo, uma vez que não houve
movimentação financeira e não foi aberta conta bancária.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
Isso posto, JULGO APROVADAS AS CONTAS APRESENTADAS do Partido Solidariedade -SD, de Santa Rosa/RS, relativas ao exercício
fiscal de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Santa Rosa, 31 de maio de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-96.2019.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO FISCAL DE 2018 - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) JAIR ANTUNES DE ALMEIDA-OAB 95006)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR ANTUNES DE ALMEIDA E JAURO ROSA NASCIMENTO (ADV(S) JAIR ANTUNES DE ALMEIDA-OAB 95006)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Santa Rosa/RS, Jair
Antunes de Almeida e Jauro Rosa Nascimento, referente à movimentação financeira correspondente ao exercício fiscal de 2018. Juntadas
informações dos membros do Diretório Municipal, bem como pela inexistência de impugnação ao Balanço Patrimonial.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 06) e seguiu-se posterior manifestação do Ministério Público
Eleitoral pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias oferecidas pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Santa Rosa/RS, referentes ao
exercício fiscal de 2018.
Registro que a declaração de ausência de movimento está prevista no art. 28. §3.º da Res. TSE 23.546/2017, com as regras de
processamento previstas no art. 45 do mesmo diploma legal.
Ainda, registro que não existem extratos bancários, recibos ou repasses de Fundo Partidário no presente processo, uma vez que não houve
movimentação financeira e não foi aberta conta bancária.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
Isso posto, JULGO APROVADAS AS CONTAS APRESENTADAS do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Santa Rosa/RS,
relativas ao exercício fiscal de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Santa Rosa, 31 de maio de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-21.2019.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO FISCAL DE 2017 - DECLARAÇÃO ANUAL
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PROCEDÊNCIA: Tuparendi
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
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PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ADAIL SONZA E LEILA GERLOFF (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB, de Tuparendi/RS, Marcelo Adail Sonza e Leila
Gerloff, referente à movimentação financeira correspondente ao exercício fiscal de 2017. Juntadas informações dos membros do Diretório
Municipal, bem como pela inexistência de impugnação ao Balanço Patrimonial.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 06) e seguiu-se posterior manifestação do Ministério Público
Eleitoral pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 15).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias oferecidas pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, de Tuparendi/RS, referentes ao exercício fiscal
de 2017.
Registro que a declaração de ausência de movimento está prevista no art. 28. §3.º da Res. TSE 23.546/2017, com as regras de
processamento previstas no art. 45 do mesmo diploma legal.
Ainda, registro que não existem extratos bancários, recibos ou repasses de Fundo Partidário no presente processo, uma vez que não houve
movimentação financeira e não foi aberta conta bancária.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
Isso posto, JULGO APROVADAS AS CONTAS APRESENTADAS do Partido Republicano Brasileiro - PRB, de Tuparendi/RS, relativas ao
exercício fiscal de 2017, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Santa Rosa, 31 de maio de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-36.2019.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO FISCAL DE 2018 - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PROCEDÊNCIA: Tuparendi
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ADAIL SONZA E LEILA GERLOFF (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB, de Tuparendi/RS, Marcelo Adail Sonza e Leila
Gerloff, referente à movimentação financeira correspondente ao exercício fiscal de 2018. Juntadas informações dos membros do Diretório
Municipal, bem como pela inexistência de impugnação ao Balanço Patrimonial.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 06) e seguiu-se posterior manifestação do Ministério Público
Eleitoral pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias oferecidas pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, de Tuparendi/RS, referentes ao exercício fiscal
de 2018.
Registro que a declaração de ausência de movimento está prevista no art. 28. §3.º da Res. TSE 23.546/2017, com as regras de
processamento previstas no art. 45 do mesmo diploma legal.
Ainda, registro que não existem extratos bancários, recibos ou repasses de Fundo Partidário no presente processo, uma vez que não houve
movimentação financeira e não foi aberta conta bancária.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
Isso posto, JULGO APROVADAS AS CONTAS APRESENTADAS do Partido Republicano Brasileiro - PRB, de Tuparendi/RS, relativas ao
exercício fiscal de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Santa Rosa, 31 de maio de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
A Doutora Patrícia Dorigoni Hartmann, Juíza Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Bento Gonçalves, n. 1850,
em Santa Vitória do Palmar, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE 23.546/2017, a(s) declaração(ões) de ausência de movimentação de recursos relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipal(is) abaixo identificado(s).
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OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício 2018, do diretório Municipal do Partido Socialista
Brasileiro – PSB de Santa Vitória do Palmar, tendo como responsáveis os senhores José Luis Marzullo Patella(Presidente) e Volmair Barreto
(Tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora
Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Santa Vitória do Palmar-RS, 30/05/2019.
Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019
A Doutora Patrícia Dorigoni Hartmann, Juíza Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Bento Gonçalves, n. 1850,
em Santa Vitória do Palmar, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE 23.546/2017, a(s) declaração(ões) de ausência de movimentação de recursos relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipal(is) abaixo identificado(s).
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício 2018, da comissão provisória do Partido
Republicano Brasileiro – PRB de Santa Vitória do Palmar, tendo como responsáveis os senhores Taiguara Moreira Rodrigues (Presidente) e
Paulo Fernado Rosa Paim (Tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santa Vitória do Palmar-RS, 30/05/2019.
Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN,
Juíza Eleitoral.

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-64.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB CAMBARÁ DO SUL (ADV(S) IVAN DO AMARAL BORGES-OAB 53598)
RESPONSÁVEL(S) : JANDIRA DA SILVA DE SOUZA E HERMES PEREIRA VELHO (ADV(S) IVAN DO AMARAL BORGES-OAB 53598)
O Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cambará do Sul/RS apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao
exercício financeiro 2018, cumprindo-se o prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos políticos,
conforme preceitua o art. 29 da Resolução supracitada.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 14-15), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 19).
É o relatório.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos foi instruída com os documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Assim, nos termos do art. 45, VIII, “a” da Resolução 23.546/2017, na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cambará do Sul/RS, apresentadas
sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 31 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-79.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PPS CAMBARÁ DO SUL (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
RESPONSÁVEL(S) : FILIPE ALVES VALIM E ROSIMERI APARECIDA DOS SANTOS (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
O Partido Popular Socialista - PPS de Cambará do Sul/RS apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao exercício
financeiro 2018, cumprindo-se o prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos políticos,
conforme preceitua o art. 29 da Resolução supracitada.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 15-16), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 20).
É o relatório.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos foi instruída com os documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Assim, nos termos do art. 45, VIII, “a” da Resolução 23.546/2017, na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas Partido Popular Socialista - PPS de Cambará do Sul/RS, apresentadas sob a
forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 31 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-20.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB 37306)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS DAVI KIRSCH E SILO CEZAE DALL OSTO (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB 37306)
O Democratas - DEM de São Francisco de Paula/RS apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao exercício
financeiro 2018, cumprindo-se o prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos políticos,
conforme preceitua o art. 29 da Resolução supracitada.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 15-16), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 20).
É o relatório.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois foi constatada apenas a
existência de movimentação financeira irrisória na conta bancária, não sendo constadada a emissão de recibos de doação no exercício
financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos foi instruída com os documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Assim, não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Democratas - DEM de São
Francisco de Paula/RS, relativa ao exercício 2018, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público
Eleitoral, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas,
nos termos do art. 45, inc. VIII, al. 'a', da Resolução TSE 23.546/2017.
Isso posto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas Democratas - DEM de São Francisco de Paula/RS, apresentadas sob a forma de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 31 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-27.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PTB CAMBARÁ DO SUL (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
RESPONSÁVEL(S) : SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE BITTENCOURT E ELEITE ALZIRA PEREIRA PRATES (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVAOAB 61448)
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Cambará do Sul/RS apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao
exercício financeiro 2018, cumprindo-se o prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos políticos,
conforme preceitua o art. 29 da Resolução supracitada.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 15-16), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 20).
É o relatório.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos foi instruída com os documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Assim, nos termos do art. 45, VIII, “a” da Resolução 23.546/2017, na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Cambará do Sul/RS, apresentadas sob a
forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 31 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-72.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSD SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
RESPONSÁVEL(S) : ODILO ANDRADE VIEIRA E OSMILDO PAZINI DA SILVA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
Defiro o pedido de fls. 12.
Intime-se a agremiaçao para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente a prestação de contas anual - exercício 2018 -, a qual deverá ser
realizada através do sistema SPCA e após protocolada fisicamente no Cartório Eleitoral.
D. L.
São Francisco de Paula, 31 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 19-38.2018.6.21.0048
REPRESENTAÇÃO - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima
do Limite Legal - Pessoa Física - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
PROCEDÊNCIA: São Paulo
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : VILSON LEONEL PEREIRA DA FONSECA (ADV(S) ROBINSON DE ALENCAR BRUM DIAS-OAB 24943)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral da 326ª ZE de Ermelino Matarazo/SP, ofereceu Representação Eleitoral contra VILSON LEONEL PEREIRA DA
FONSECA, já qualificado nos autos, em razão de doação a candidato, no pleito de 2016, em valor superior ao limite previsto no inciso I, do §
1º, do art. 23 da Lei 9504/97.
Juntou documentos e requereu a quebra do sigilo fiscal (fls. 04-10).
Redistribuído o processo à 257ª Zona Eleitoral de São Paulo, o juízo declinou a competência em razão do domicílio do representado.
Recebidos os autos nesta Zona Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral de São Francisco de Paula requereu o aproveitamento dos atos até
então praticados e a notificação do representado.
Notificado (fls. 40/50), o representado apresentou defesa (fls. 42-46), pugnando pela improcedência da Representação, sustentando, em suma,
a legalidade da doação. Alegou que a doação não ultrapassou o limite legal, eis que, retificada a declaração de imposto de renda relativa ao
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ano-base 2015, não excedeu o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos naquele ano. Juntou as declarações originais de renda dos
anos-base 2016 e 2017, bem como a declaração retificadora do ano-base 2015.
Requerida a juntada da declaração original do ano-base 2015, o representado restou silente. Deferida a quebra de sigilo fiscal, foi oficiada a
Receita Federal para que encaminhasse a referida declaração (fls. 29-35 do anexo I).
Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se (fls. 110-113), pela improcedência da representação. Da mesma forma, o representado
(fls. 116-119).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
A respeito das doações eleitorais realizadas por pessoa física, a Lei n.º 9.504/1997 dispõe:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta
Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
§ 2 As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador,
exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 28.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a
quantia em excesso.”
Nestes autos, restou incontroversa, em tese, a doação, pelo representado no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), realizada a
candidato no pleito de 2016 (fls. 08-09).
No momento da propositura da representação, o valor total dos rendimentos auferidos no ano-calendário 2015 foi de R$ 27.500,00 (vinte e
sete mil e quinhentos reais). Nesse caso, a doação realizada ultrapassaria o limite legal permitido.
No entanto, com a apresentação da declaração retificadora de imposto de renda, restou comprovado que o doador teve como rendimentos
totais o valor de R$ 116.300,00 (cento e dezesseis mil e trezentos reais), tornando-se, nesse contexto, legal a doação, consoante a
jurisprudência colocionada pelo Ministério Público Eleitoral, as quais adoto na íntegra, como razões do julgamento, pelos motivos expostos, a
fim de se evitar tautologia, em especial, pela não comprovação da má-fé do representado.
Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a Representação ajuizada em face de Vilson Leonel Pereira da Fonseca, com base no artigo 23, §1º,
da Lei 9504/97.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
São Francisco de Paula, 03 de junho de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 509-28.2016.6.21.0049
REPRESENTAÇÃO - Eleições - 1° Turno - Conduta Vedada a Agente Público - Eleições 2016
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LILIAN DA LUZ
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873 E MARIA LUIZA
BICCA BRAGANÇA FERREIRA - OAB/RS 87950), ROQUE MONTAGNER, MARIA LUIZA BICCA BRAÇANÇA FERREIRA E COLIGAÇÃO
AVANTE SÃO GABRIEL (ADV(S) MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA - OAB/RS 87950)
Aos representados.
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu representação em face de ROQUE MONTAGNER, MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA,
COLIGAÇÃO AVANTE SÃO GABRIEL e de BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL, todos qualificados. Alegou, em síntese, que a partir da
representação que recebeu o nº RD.00885.00022/2016, tomou conhecimento de que, no dia 20 de maio de 2016, a representada Branca
Estelita, na condição de Secretária Municipal de Educação, expediu o Ofício Circular nº 30/2016/SEME dirigido aos diretores de Escolas
Municipais. Disse que o referido ofício fez expressa alusão a um jantar realizado no dia 25.05.2016, no qual houve o lançamento das précandidaturas dos partidos que integraram a Coligação Avante São Gabriel, sendo os representados Roque e Malu, candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeita, na referida coligação. Referiu ser evidente o desvio de finalidade na utilização de meio de comunicação oficial do Município
(Ofício Circular), elaborado com material custeado pelo Governo Municipal, no qual constava o timbre do município, para a realização de um
convite para evento de divulgação de campanha eleitoral. Ressaltou que a conduta está elencada no artigo 73, inciso VI, da Lei nº 9.504/97,
sendo vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral. Asseverou que os representados Roque e Maria Luíza compunham a chapa de
candidatos majoritários pela coligação “Avante São Gabriel” e estavam às vésperas da campanha eleitoral no período da expedição do Ofício
Circular. Mencionou que a representada Branca foi a responsável direta pela conduta vedada. Postulou a aplicação de multa aos
representados. Juntou documentos (fls. 04/14).
Recebida a representação (fl. 16).
Notificados (fls. 24/26 e 46), os representados apresentaram contestação (fls. 34/38). Afirmaram que o jantar realizado no CTG Querência
Xucra, no dia 25 de maio de 2016, não foi evento de divulgação de campanha eleitoral, uma vez que a agenda comportava comemoração
alusiva ao Dia do Trabalhador. Disseram que não há falar em divulgação de campanha eleitoral, haja vista que no mês de maio nenhuma
chapa possui a nominata de seus candidatos efetivamente pronta para ser divulgada. Referiram que os representados Roque e Maria Luíza
sequer eram candidatos na data do evento, o qual ocorreu quase cinco meses antes do pleito eleitoral. Disseram que Maria Luíza compareceu
à ocasião como convidada, por ter sido Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer do Governo Municipal, no período
compreendido entre 13.11.2014 e 29.02.2016, sendo que na data do jantar estava gozando licença-maternidade, motivo pelo qual não possuía
nenhuma vinculação com o governo. Postularam o arquivamento do feito, sem resolução do mérito. Juntaram procurações (fls. 39/41).
Designada audiência de instrução (fls. 48 e 73).
Realizada a audiência de instrução, foram ouvidos duas testemunhas e dois informantes arrolados pelo Ministério Público. Declarada
encerrada a instrução (fls. 64/66 e 78/79).
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O Ministério Público requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais solicitando cópia da Certidão de Óbito
de Roque Montagner (fl. 81).
Sobreveio Certidão da serventia cartorária informando o recebimento de comunicado do óbito do representado Roque no sistema da Justiça
Eleitoral (fl. 83).
As partes apresentaram memoriais (fls. 86/88v e 91/95).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATO.
DECIDO.
Da extinção da representação em relação ao representado Roque Montagner.
Inicialmente, consigno que a extinção do feito em relação ao representado Roque Montagner é medida impositiva, diante de seu falecimento,
conforme Certidão de fl. 83.
Sem mais preliminares, bem como nulidades ou prejudiciais, passo ao exame do mérito.
Do mérito.
Trata-se de representação na qual alega o Ministério Público que, no dia 20 de maio de 2016, a representada Branca Estelita, na condição de
Secretária Municipal de Educação, expediu o Ofício Circular nº 30/2016/SEME dirigido aos diretores de Escolas Municipais. Disse que o
referido ofício fez expressa alusão a um jantar realizado no dia 25.05.2016, no qual houve o lançamento das pré-candidaturas dos partidos que
integraram a Coligação Avante São Gabriel, havendo, portanto, desvio de finalidade na utilização de meio de comunicação oficial do Município
(Ofício Circular) para a realização de um convite para evento de divulgação de campanha.
Por sua vez, os representados afirmaram que o jantar realizado no CTG Querência Xucra, no dia 25 de maio de 2016, não foi evento de
divulgação de campanha eleitoral, uma vez que a agenda comportava comemoração alusiva ao Dia do Trabalhador. Disseram que não há falar
em divulgação de campanha eleitoral, haja vista que no mês de maio nenhuma chapa possui a nominata de seus candidatos efetivamente
pronta para ser divulgada. Referiram que os representados Roque e Maria Luiza sequer eram candidatos na data do evento, o qual ocorreu
quase cinco meses antes do pleito eleitoral. Disseram que Maria Luiza compareceu à ocasião como convidada, por ter sido Secretária
Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer do Governo Municipal, no período compreendido entre 13.11.2014 e 29.02.2016, sendo que
na data do jantar estava gozando licença-maternidade, motivo pelo qual não possuía nenhuma vinculação com o governo.
Pois bem.
Cinge-se a demanda em relação a suposto desvio de finalidade na utilização de meio de comunicação oficial (Ofício Circular) para a realização
de um convite para evento de divulgação de campanha eleitoral.
Com efeito, nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei nº 9.504/97, é vedado aos agentes públicos, servidores ou não, “usar materiais ou
serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram”.
Assim, passo a análise do caderno probatório.
De plano, consigno que a presente demanda não merece prosperar.
Isso porque o documento juntado na fl. 10 é mera cópia de fotografia do suposto Ofício Circular nº 30/2016/SEME, de modo que não é possível
aferir sua autenticidade. Destaco que, a sentir desta Magistrada, era indispensável a forma original do documento para fins de configuração da
conduta vedada imputada aos representados.
Ademais, a testemunha Terezinha Izaguirre da Silva e a informante Maria Sodenir, ambas arroladas pela parte autora, em nada contribuíram
para o deslinde do feito, já que Terezinha não participou do evento e afirmou não lembrar a forma como foi convidada e se o jantar era para
lançamento da pré-candidatura ao passo que Maria Sodenir não visualizou o convite e afirmou não lembrar a data da janta, tampouco o que
ocorreu naquela ocasião.
O informante Leandro Castro Chaves, em que pese ser o responsável pela denúncia, também não visualizou o convite em sua forma original,
pois o recebeu através do “Whatsapp”.
E o depoimento prestado pela testemunha Ana Cristina Rosa de Oliveira, a única que teria visto o documento na forma original, não pode ser
considerado como fonte exclusiva para procedência da representação, uma vez que é pessoa atuante em campanhas do partido de oposição
denominado “PDT” (conforme relato prestado por Maria Sedenir). Ademais, aduziu que o Ofício Circular foi apresentado pela Diretora
Terezinha Izaguirre, a qual afirmou não lembrar a forma como foi convidada para o evento.
Desse modo, da análise do conjunto probatório, tenho que a parte autora não logrou êxito em comprovar a conduta vedada imputada aos
representados, já que a representação foi oferecida com base em uma fotografia do suposto Ofício Circular.
Dessarte, inexistentes nos autos provas robustas a ensejar o sucesso da demanda contra os representados Maria Luíza, Coligação Avante
São Gabriel e Branca Estelita, a improcedência da representação é a medida que se impõe.
Do dispositivo.
Isso posto:
a) com fulcro no art. 485, Inciso IX do CPC, JULGO EXTINTO o feito em relação ao representado ROQUE MONTAGNER, sem resolução do
mérito;
b) com fulcro no art. 487, Inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL na
representação oferecida em face de MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA, COLIGAÇÃO AVANTE SÃO GABRIEL e de BRANCA
ESTELITA DE LIMA WIESEL.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Gabriel, 09 de maio de 2019
VANESSA LILIAN DA LUZ
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 28/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos, MM Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 403,
Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
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do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, com OBJETO de dar Publicidade, à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018 do
seguinte diretório municipal:
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Arroio dos Ratos
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, aos 31 dias do mês de maio, do ano de 2019. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos,
Juiza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 29/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 403,
Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, inc I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, da Comissão Provisória e/ou
diretório municipal, conforme abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2018, do seguinte partido político:
- Partido Social Democrático – PSD – Barão do Triunfo.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser realizada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, ao 31 dias do mês de maio, do ano de 2019. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral,
Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos,
Juíza Eleitoral da 50ª Zona.

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 038/2019
O Doutor Fredrico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 1780, em
Taquara, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à(s) Prestação(ções) de Contas
Anual(is) – do(s) diretório(s) e comissão(ões) provisória(s) municipal(is) do(s) seguinte(s) exercício(s) financeiro(s).
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido dos Trabalhadores – PT – Rolante – 2017;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Taquara-RS, 3 de junho de 2019
Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FREDERICO MENEGAZ CONRADO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 226/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-35.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Eleições - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) PAULA RENATA PEREIRA-OAB 83369)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ERINALDO FREITAS ROSA, MÁRIO LUIZ SIMON E ELIZIANA DA SILVA (ADV(S) PAULA RENATA
PEREIRA-OAB 83369), JUSCIMAR JOSÉ MENDES
Vistos.
Diante da certidão retro, da inércia da parte diante da intimação para a regularização de sua representação processual, decreto a revelia para
Juscimar José Mendes, podendo este intervir a qualquer momento no processo, desde que representado por advogado.
Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 30, após retornem os autos.
Dil. Legais.
Taquara, 03 de junho de 2019
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FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO: 14-55.2019.6.21.0056 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 14.697/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE TAQUARI/RS
Vista ao Partido e seus responsáveis do conteúdo do exame preliminar abaixo;
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
Resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.
23.546/2017, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação
financeira efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Taquari, 03 de junho de 2019.
Leonardo Berta Wayne,
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO: 17-10.2019.6.21.0056 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 15.307/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA DE TAQUARI/RS
Intimação do Partido e seus responsáveis do teor do parecer preliminar abaixo:
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
Resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2018, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de
extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V da Resolução
TSE n. 23.546/17);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido, se houver, sobre as respectivas contas.
Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.
23.546/2017, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação
financeira efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Taquari, 03 de junho de 2019.
Leonardo Berta Wayne,
Analista Judiciário

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-35.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLIANO BRASILERIO (ADV(S) BRUNO IRON COLETTO-OAB 079274)
RESPONSÁVEL(S) : ELISETE MARIA COLLE E LETICIA PANTA ALVES (ADV(S) BRUNO IRON COLETTO-OAB 079274)
Rh.
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Verificada a ausência de peças constantes no art. 29 da Res. TSE 23.546/2017, intime-se o partido e seus responsáveis para que
complementem a documentação no prazo de até vinte dias.
Dil.
Canela, 31 de maio de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
"EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Canela, 28 de maio de 2019.
À consideração da EXMA. Sr. Juíza Eleitoral
Gisele Schell
Examinadora Portaria 03/2018."

67ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 067ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 674-21.2016.6.21.0067
Partes
Partido: MDB – Movimento Democrático Brasileiro
ADV. Gustavo Mezzomo (OAB/RS 84.713)
Responsável: Lori Teobaldo Moesch
ADV. Gustavo Mezzomo (OAB/RS 84.713)
Responsável: Emanuel Luiz Calvi Radaelli
ADV. Gustavo Mezzomo (OAB/RS 84.713)
Município: Encantado/RS
Às partes e seu(s) procurador(es).
Vistos.
Mantenho a decisão de fl. 106, pelos próprios fundamentos.
Suspendo o feito por 01 (um) ano. Decorrido, vista ao exequente.
Em 31/05/19.
Clóvis Frank Kellermann Jr.
Juiz Eleitoral

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-65.2015.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP, GERSON LUIS DE BORBA - PRESIDENTE E MARCIO ANTONIO RUBERT - TESOUREIRO
(ADV(S) ARTHUR SCHREIBER DE AZEVEDO-OAB 98414, DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887, PAULO GILBERTO SCHERER-OAB 38533
E SABRINA TEIXEIRA DE MENEZES-OAB 91337)
MUNICÍPIO(S) : SÃO LEOPOLDO
Vistos.
Trata-se de pedido de parcelamento do valor de R$ 20.038,52, interposto pelo Partido Progressista de São Leopoldo, em 60 pacelas, de igual
valor, manifestando-se o Ministério Público Eleitoral contrariamente ao prazo postulado pelo Partido, embora tenha concordado com o
parcelamento.
Pois bem.
Analisando o pedido apresentado, tenho que não qualquer óbice ao pedido de parcelamento do valor devido, porém entendo que o prazo de
sessenta meses é por demais extenso, não havendo justificativa do Partido para a necessidade de concessão de prazo tão extenso, mínimo
necessário para análise da pretensão da forma como posta.
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A par disso, defiro o parcelamento pretendido pelo Partido, porém pelo prazo de doze meses, como sugerido pelo Ministério Público, devendo
a primeira parcela ser recolhida cinco dias após a intimação dessa decisão e as demais no mesmo dia dos meses subsequente.
Intimem-se.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 31 de maio de 2019
CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
Juíza Eleitoral da 073ª ZE

76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 38-23.2019.6.21.0076
NOMEAÇÃO DE MEMBRO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES - 1º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
MESÁRIO(S) : MICHELY AMORIM DE VASCONCELOS (ADV(S) MICHELY AMORIM DE VASCONCELOS-OAB 92273A)
Vistos, etc.
Reconsidero a decisão de fls. 12/13 para deixar de aplicar a pena de multa no valor de R$ 351,40 por ausência aos trabalhos eleitorais a
MICHELY AMORIM DE VASCONCELOS, tendo em vista que a mesária apresentou a declaração de dispensa do 1º turno das Eleições 2018,
comprovando, dessa forma, que esteve no local de votação no dia do pleito e que houve falha na coleta de sua assinatura na lista de presença
de fls. 03/04.
Intime-se a mesária por meio de nota de expediente.
Intime-se o MPE.
D.L.
Novo Hamburgo, 23 de maio de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-96.2018.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - TERRA DE AREIA
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES PEREIRA LIMA (OAB N. 76516) E FILIPE KNEVITZ KELLERMANN (OAB N. 76516)
Vistos, etc.
Apresentada a prestação de contas (fls. 31-41) e constituídos procuradores
pelas partes (fl. 32):
I - atualize-se a autuação do feito para constar o nome do advogado;
II - publique-se edital no DEJERS, intimando-se o Ministério Público, para
que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como
qualquer outro interessado, possa impugnar as contas no prazo de 3 (três) dias (art. 59, caput);
III - findo o prazo do edital, havendo impugnação às contas, proceda-se
segundo os parágrafos do art. 59; não havendo impugnação, certifique-se o transcurso do
prazo e remetam-se os autos ao responsável pela análise técnica para exame das contas e
emissão de parecer para realização de diligências (art. 72), caso necessárias, ou emissão de
parecer técnico conclusivo (art. 72, § 3º), observado o art. 75 da resolução;
IV - a seguir, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de
parecer no prazo de 2 (dois) dias, conforme o art. 76, e;
V - ao final dos procedimentos, voltem conclusos para julgamento.
Diligências legais.
Osório, 31 de maio de 2019.
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 77 ZE/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) CAROLINE PERUSSO GOLDANI-OAB 55622)
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RESPONSÁVEL(S) : JOELCI DA ROSA JACOBS E PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADV(S) CAROLINE PERUSSO GOLDANI-OAB
55622)
Rh. Vistos.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Progressistas (PP) de Terra de Areia, determino,
com base no art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo supracitado;
II - após transcorrido o prazo legal para impugnação, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III - a análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I e II, no prazo de 5 (cinco) dias;
IV - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VI - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 31 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-58.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Itati
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) THAILA NEGRINI GOLDANI-OAB 97376)
RESPONSÁVEL(S) : EDINHO ISAQUE BREHM JUSTIN E CARLA MARCELI CHAVES (ADV(S) THAILA NEGRINI GOLDANI-OAB 97376)
Rh. Vistos.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Itati,
determino, com base no art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo supracitado;
II - após transcorrido o prazo legal para impugnação, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III - a análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I e II, no prazo de 5 (cinco) dias;
IV - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VI - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 31 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 3-51.2019.6.21.0080
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS PARTIDÁRIAS. ELEIÇÕES 2018. ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: TAMARA BENETTI VIZZOTTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ROGÉRIO CARDOSO DA FONSECA-OAB 97042)
RESPONSÁVEL(S) : DARCY GEHLING JUNIOR E NOELI PODEWILS JARDIM (ADV(S) ROGÉRIO CARDOSO DA FONSECA-OAB 97042)
R.h.
Tendo em vista o recebimento do recurso promovido pelo Ministério Público Eleitoral, DETERMINO:
a) O cumprimento das comunicações aos órgãos regional e nacional do partido político, bem como ao TRE-RS e ao TSE, como disposto na
sentença de fls. 34/35, uma vez que os recursos eleitorais não tem efeito suspensivo (art. 257, da Lei 4.737/1965);
b) A intimação dos recorridos para ciência do recurso e oferecimento das contrrarrazões, no prazo de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos.
Dils. Legais.
São Lourenço do Sul, 30 de maio de 2019
TAMARA BENETTI VIZZOTTO
Juíza Eleitoral da 080ª ZE
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81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-41.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ARTUR SÉRGIO HASBAERT FILHO-OAB 26040)
RESPONSÁVEL(S) : ARTUR SERGIO HAESBAERT FILHO E CLEOMAR LENHARDT (ADV(S) ARTUR SÉRGIO HASBAERT FILHO-OAB
26040)
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal nas Eleições Gerais de 2018.
As contas foram apresentadas intempestivamente e publicadas por edital na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, sem
impugnações.
O examinador nomeado por este juízo emitiu relatório preliminar com diligências a serem atendidas pelo partido ao que o prestador respondeu
às fls.54/56.
Emitido, então, parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela desaprovação das contas.
Aberta nova oportunidade para o prestador manifestar-se, este silenciou.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
A matéria submete-se ao previsto na Lei 9.504/97 e é regulamentada pela Resolução TSE n.23.553/2017.
O exame conclusivo (fls.36/36v) apontou os seguintes descumprimentos à Resolução TSE n.23.553/2017: 1)Entrega intempestiva dos
relatórios financeiros de recursos recebidos (art.50, I); 2)Omissão na prestação de contas parcial (art.50, II e §4º); 3)Intempestividade na
entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º); 4)Intempestividade na abertura de conta bancária específica para movimentar
recursos de campanha (art.10, §1º, II); 5)Extratos bancários não abrangem todo o período da campanha eleitoral (art. 56, II, alínea "a");
6)Realização de despesas após a data da eleição (art.35); 7)Identificação de gastos efetuados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial mas não informados à época (art.50, §6º).
Em sua manifestação (fls.54/56) o prestador alegou desconhecimento da obrigação de prestar contas de campanha, razão da intempestividade
na abertura da conta bancária. Sustentou a inexistência de gastos no período que antecedeu a abertura da referida conta e que as despesas
contratadas foram efetivamente pagas, ainda que a destempo. Sustentou a regularidade da comprovação das receitas e despesas e requereu,
por fim, a aprovação da prestação de contas.
Por força do art.3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, não há como acolher escusa de cumprimento da norma sob a
alegação de desconhecimento.
Mesmo após tomar ciência do dever de prestar contas e abrir a conta bancária específica, em 14.09.2018, o prestador veio a descumprir as
previsões da Resolução TSE n.23.553/2017. Assim se constata nas receitas havidas no dia 04.10.2018, sem o correspondente envio dos
relatórios financeiros previstos no art.50, inc.I daquela norma. Do mesmo modo, a despesa realizada em 13.11.2018, data posterior à data da
eleição, revela infração ao art.35 da citada resolução. Claro fica, portanto, que o alegado desconhecimento foi acrescido de evidente desídia no
efetivo cumprimento da norma de regência.
É de se notar, contudo, que as receitas e despesas informadas tiveram seus respectivos comprovantes juntados, sendo possível identificar
suas origens e destinos.
Entretanto, a tardia abertura da conta bancária, 30 dias após o prazo do art.10, §1º, inc.II, da Resolução TSE n.23.553/2017, deixa esse
período a descoberto em termos de comprovação da existência, ou não, de movimentação de recursos pois os extratos bancários constituem a
prova material por excelência da alegada ausência de movimentação naquele interregno. Tal fato constitui, assim, irregularidade insanável, nos
termos do art.56, II, alínea "a", da Resolução TSE n.23.553/2017.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art.77, inc.III, da Resolução TSE n.23.553/2017, DESAPROVO a prestação de contas eleitorais do órgão
municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de São Pedro do Sul, relativas às Eleições Gerais de 2018 e determino a suspensão
do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de seis meses, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,
conforme o art.77, §§4º e 6º, da Resolução TSE n.23.553/2017.
Remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.84 da resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Pedro do Sul, 03 de junho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-19.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de ausência
de movimentação financeira
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PP - BARRA FUNDA (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO MILANI E PAULO CESAR ALIEVI (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
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Vistos.
Expeça-se edital e publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, para a apresentação de impugnação pelos interessados no
prazo de 3 (três) dias, a qual deve vir acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, conforme disposto no art. 45, I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo do edital, providencie-se a juntada dos extratos bancários disponibilizados na forma do art. 45, II, da resolução
supramencionada, bem como, colha-se e certifique-se nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, consoante disposto no art. 45,
II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise técnica no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior vista ao MPE para manifestação em igual prazo.
Existindo impugnação nos autos, abra-se vista aos interessados para manifestação no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Sarandi, 31 de maio de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-31.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Rondinha
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PROGRESSISTAS (PP) - RONDINHA (ADV(S) CASSIANO JOSÉ REBELATTO-OAB 106435)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIANI LUIS SCARAVONATTO, CLOVIS PAULO MICHIELIN, CLOVIS PAULO MICHIELIN E JONATAN DIDOMENICO
(ADV(S) CASSIANO JOSÉ REBELATTO-OAB 106435)
Vistos.
Uma vez que não houve a constatação de irregularidades e que também não existe impugnação pendente de análise, intimem-se as partes
para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 31 de maio de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-53.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - MDB - NOVA BOA VISTA (ADV(S) MARCOS PANZENHAGEN-OAB 70053)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS PANZENHAGEM, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA QUEIROZ E VANILDE VOGT DALCIN (ADV(S)
MARCOS PANZENHAGEN-OAB 70053)
Vistos.
Uma vez que não houve a constatação de irregularidades e que também não existe impugnação pendente de análise, intimem-se as partes
para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 31 de maio de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-44.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ARROIO GRANDE (ADV(S) LUIZ GONZAGA SALVADÉ BARBOSA-OAB 49901)
RESPONSÁVEL(S) : SÔNIA HELENA ROSA DE SOUZA, ANTÔNIO ROSALVO BORBA DA SILVA, ADALBERTO MACHADO, ATTILA
OLIVEIRA RIBEIRO, EDGAR LUIS MENDES MACHADO E CLÓVIS SAMPAIO ARAUJO CONCEIÇÃO (ADV(S) LUIZ GONZAGA SALVADÉ
BARBOSA-OAB 49901)
Vistos.
Uma vez apresentada a demonstração de resultado (fl. 33), processe-se nos termos da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, disponibilizando o processo para o órgão do MPE da
respectiva jurisdição (art. 31, § 1º).
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Os autos deverão permanecer disponíveis pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter
cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
Decorrido o prazo supracitado, publique-se edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 31, §
3º).
Oferecida impugnação ou não, o processo de prestação de contas deve ser preliminarmente examinado pela unidade técnica responsável pelo
exame das contas partidárias. Ausente peça obrigatória, intime-se o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, § 3º).
Posteriormente, proceda-se à analise técnica das contas e, em havendo diligências necessárias, intime-se o órgão partidário para que preste
as informações pertinentes no prazo de 30 (trinta) dias (art. 35, § 3º, inciso I).
Apresentadas as manifestações ou não havendo diligências, encaminhe-se os autos para emissão de Parecer Técnico Conclusivo.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de 15 (quinze) dias (art. 37).
Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no parecer
oferecido pelo MPE, intime-se o órgão partidário e os responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob
pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38).
Após, retornem os autos conclusos.
Todas as intimações aqui referidas serão efetuadas por meio de publicação no DEJERS, na figura dos advogados devidamente constituídos.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 31 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-63.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE APROVAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANA PAULA AZEREDO CORRÊA-OAB 74824)
RESPONSÁVEL(S) : LISIANE ARAUJO DUQUIA E IVAN ANTONIO GUEVARA LOPEZ (ADV(S) ANA PAULA AZEREDO CORRÊA-OAB
74824)
Vistos.
Considerando a manifestação da Advocacia-Geral da União de fls. 93-95 – dando conta do recolhimento, via GRU, ao Tesouro Nacional, no
valor de R$ 216,34 (duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), bem como informando acerca da quitação integral da dívida por
parte do devedor, conforme extrato SISGRU juntado aos autos – declaro que não subsiste qualquer outra obrigação ou pendência no
tocante à prestação de contas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Arroio Grande relativa ao exercício financeiro de
2017.
Dessa forma, dê-se baixa da referida sanção nos cadastros da Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de
praxe.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 31 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 264-82.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : JORGE LUIZ CARDOSO E LUCIANO PERES VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos.
Dê-se vista dos documentos de fls. 148-150 e 165-170 à Advocacia-Geral da União.
Outrossim, intime-se a parte exequente (Advocacia-Geral da União), com envio dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se
acerca do interesse no prosseguimento da penhora bem como para requerer as demais medidas que julgar pertinentes para o prosseguimento
da execução.
Em nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos, facultada a reativação do processo mediante simples petição.
Diligências legais.
Arroio Grande, 31 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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93ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-55.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Boqueirão do Leão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS (ADV(S) MESSIAS CRISTANI-OAB
78375)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO BATISTA PICCOLI (PRESIDENTE) E ROMEO DE RAMOS BATISTA (TESOUREIRO) (ADV(S) MESSIAS
CRISTANI-OAB 78375)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competências.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Boqueirão do Leão, após o prazo previsto na referida lei, apresentou
declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de 01-01-2018 a 3112-2018 (fl. 05).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 18).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 10/2019 que colocou à disposição dos interessados a declaração apresentada pelo partido,
conforme certidão à fl. 26.
Não ocorreu impugnação, no prazo de 3 (três) dias, conforme certidão à fl. 28.
Houve a colheita de dados de outros órgãos da Justiça Eleitoral, sobre eventual emissão de recibos de doação e repasses ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário, bem como da existência ou não de extratos bancários (fls. 28/51).
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas evidências de movimentação financeira, fls. 53/54.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas, fl. 56.
Decido.
Trata-se de analisar e julgar as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Boqueirão do Leão, relativas ao exercício de 2018.
O partido fez uso da declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração não foi impugnada pelos legitimados no prazo estabelecido.
A agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário.
Não foi constatada movimentação financeira em extratos bancários e nem recebimento de recursos do fundo partidário.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de confrontar a declaração apresentada.
Conforme dispõe o § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Diante do exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB
de Boqueirão do Leão, com referência ao exercício 2018, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas
contas, nos termos do artigo 45, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquive-se.
Venâncio Aires, 03 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-12.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA, RAFAEL REMUSSI E CLEOMIR PASINATO (ADV(S)
MARCELO BOGONI-OAB 74379)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao exercício
de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 04 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 100, Página: 57

Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 13, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 14.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 15.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 16 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 19.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referentes ao Exercício de
2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-94.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANANDUVA, ODAIR CIRINO RODRIGUES E LADI BELUSSO
(ADV(S) MORGANA PIOVEZAN-OAB 103474)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANANDUVA/RS, referente ao
exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 13, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 14.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 15.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 16 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 19.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANANDUVA/RS, referentes ao
Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-27.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA, JOCELEI LUIZ CONSALTER FLORES E EDVARD
MENOSSO (ADV(S) CLAUDIONEI SLONGO-OAB 81906)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao exercício de
2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 12, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 13.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 14.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 15 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 18.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referentes ao Exercício de
2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-42.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA DE SANANDUVA/RS (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER IDEA-OAB
60821)
RESPONSÁVEL(S) : IRINEU SANDINI E ENIO NICOLAU SCHNEIDER (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER
IDEA-OAB 60821)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA DE SANANDUVA/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, intempestivamente, em 02/05/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 13, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 14.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 15.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 16 e verso, deixando, contudo de apontar a intempestividade da
apresentação das contas.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 19.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
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considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas. Entretanto, o órgão partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos após o prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/17, o que caracteriza mera
impropriedade formal.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS
COM RESSALVAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO DA REPÚBLICA DE SANANDUVA/RS, referentes ao Exercício de 2018, de
acordo com o art. 45, VIII, a, c/c art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-79.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA, ODEMAR CONSALTER SCHENATTO E MARIZE
ZANANDARA CAVASSOLA (ADV(S) CLAUDIONEI SLONGO-OAB 81906)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao
exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 13, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 14.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 15.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 16 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 19.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referentes ao Exercício
de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-64.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SANANDUVA E LORINALDO BERNARDI (ADV(S) CLAUDIONEI SLONGOOAB 81906)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SANANDUVA/RS, referente ao exercício de
2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 29/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 12, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 13.
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Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 14.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 15 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 18.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SANANDUVA/RS, referentes ao Exercício de 2018,
de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-20.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Paim Filho
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PAIM FILHO, NEUZA TEREZA VALMORBIDA VANZ E DANIELA
ZANDONÁ BREZOLIN (ADV(S) SARA VANZ-OAB 106244)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PAIM FILHO/RS, referente ao exercício de
2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 26/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 14, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 15.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 17.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 18 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 21.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PAIM FILHO/RS, referentes ao Exercício de 2018,
de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-80.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Ibiaçá
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE IBIAÇÁ (ADV(S) MIKAEL CECCHIN BASCHERA-OAB 79478)
RESPONSÁVEL(S) : VITAL ROQUE SCARSI E MIKAEL CECCHIN BASCHERA (ADV(S) MIKAEL CECCHIN BASCHERA-OAB 79478)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE IBIAÇÁ/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 12/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 22, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 24.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 26.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 27 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 30.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE IBIAÇÁ/RS, referentes ao Exercício de 2018, de
acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-43.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920
E SOMER IDEA-OAB 60821)
RESPONSÁVEL(S) : LENIR CONSORTE ZANANDREA E HILÁRIO KUHN (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER
IDEA-OAB 60821)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao
exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 28/03/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 14, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 16.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 18.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 19 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 22.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
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Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referentes ao
Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-28.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA DE SÃO JOÃO DA URTIGA (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER
IDEA-OAB 60821)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR FOIATTO E JARBAS VICINOSKI (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER IDEA-OAB
60821)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 28/03/2019.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 13, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 15.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento de doações ou receitas do
Fundo Partidário, fls. 17.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 18 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 21.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO DA REPÚBLICA DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referentes ao Exercício de 2018, de
acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 03 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019.
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos - Exercício 2018.
OBJETO: Publicidade dos seguintes órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos para o exercício 2018:
Partido SOLIDARIEDADE – ( Responsáveis: Nelson Brambila e Marco Antônio Rubaski)
Partido Popular Socialista (PPS) - ( Responsáveis: Rubenvaldo Fagundes e Luis Carlos Nunes Tavares)
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PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2019.
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona de Sapucaia do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31 e §1º da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019.
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos - Exercício 2017.
OBJETO: Publicidade do seguinte órgão partidário e respectivo responsável que apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos para o exercício 2017:
Partido SOLIDARIEDADE – ( Responsáveis: Nelson Brambila e Marco Antônio Rubaski)
PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 57/2019
O Doutor EMERSON SILVEIRA MOTA, Juiz Eleitoral da 110ª Zona de Tramandaí-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí,foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político do município de Imbé/RS:
PP – Progressistas (11) – Imbé– (Pet. 45-25.2019.6.21.0110 – Prot. 7.299/2019)
José Hélio da Silveira Puppo (presidente)
Maria Gorete Quarti (tesoureira)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação, que
deve ser apresentada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59,
da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário da Justiça
Eletrônico.
Tramandaí-RS, 3 de junho de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 056/2019 - 110ª ZE
O Doutor EMERSON SILVEIRA MOTA, Juiz Eleitoral da 110ª Zona de Tramandaí-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15) – Tramandaí – (PC 43-40.2019.6.21.0110 - Prot. 20.292/2019)
Milton Terra Bueno (presidente)
Materus Wilian Gustafson Machado (tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Tramandaí-RS, 3 de junho de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe de Cartório da 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EMERSON SILVEIRA MOTA,
Juiz Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 110ª ZE
O Doutor EMERSON SILVEIRA MOTA, Juiz Eleitoral da 110ª Zona de Tramandaí-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos § 2º, do art. 28 e do inciso I, do artigo
45, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas à Prestação de Contas
Anual - Exercício 2017, do diretório municipal
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos ao exercício 2018, do partido político, e de seus
respectivos responsáveis, a seguir:
PRB – Partido republicano Brasileiro (10), do município de Tramandaí (Proc. 96-55.2018.6.21.0110 - Prot. 30.919/2018)
Eloi da Silva Sessim (Presidente – 04.08.2017 a 04-08-2018), Paulo Roberto Schneider (Tesoureiro - 04.08.2017 a 04.08.2018), Eloi Braz
Sessim (Presidente – 22.10.2013 a 04.08.2017), Aline Becker de Aguiar (Tesoureira – 18.06.2015 a 04.08.2017), Luiz Paulo Amaral Cardoso
(Presidente – 20.04.201 a 04.08.2017) e Responsáveis: Eloi da Silva Sessim (Presidente – 04.08.2017 a 04-08-2018), Paulo Roberto
Schneider (Tesoureiro - 04.08.2017 a 04.08.2018), Eloi Braz Sessim (Presidente – 22.10.2013 a 04.08.2017), Aline Becker de Aguiar
(Tesoureira – 18.06.2015 a 04.08.2017), Luiz Paulo Amaral Cardoso (Presidente – 20.04.201 a 04.08.2017) e Flaviana Silveira da Silva
(Tesoureira - 20.04.201 a 04.08.2017).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis em dinheiro.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico.
Tramandaí-RS, 16 de abril de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EMERSON SILVEIRA MOTA,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 110ª ZE
Processo nº PC 43-40.2019.6.21.0110 - Protocolo 20.292/201
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais – Exercício 201
Partido: Órgão Definitivo Municipal de Cidreira do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15)
Responsáveis: Milton Terra Bueno (Presidente) e Mateus Willian Gustafson Machado (Tesoureira - 20.04.201 a 04.08.2017).
Advogado: Luziele Cardoso Bueno Rocha – OAB/RS 73027
O Exmo. Juiz Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Emerson Silveira Mota, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA o partido e seus
responsáveis para apresentar as peças previstas no art. 29, da Resolução TSE n. 23.546/2018, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de serem
julgadas não prestadas.. Emerson Silveira Mota, Juiz Eleitoral, 31 de maio de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório
Eleitoral.

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-11.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE DE PASSO FUNDO/RS - PSOL (ADV(S) JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO-OAB
99590)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO DALBERTO E DOUGLAS DA SILVA (ADV(S) JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO-OAB 99590)
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Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL de
Passo Fundo, com protocolo em 29/04/2019 (fl.02).
As contas foram prestadas por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl.02), firmada pelo presidente e tesoureiro do
partido, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por advogado (fl. 03/05).
Publicado o edital n. 016/2019 em 06/05/2019 (fl.10), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 11v (art. 45, inciso I da Res. TSE n. 23.546/17).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl.12), sobreveio manifestação do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, II, III e IV, da referida
Resolução (fl. 15).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
No mérito, cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de Passo Fundo, por meio
de Declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
Ressalta-se que a referida declaração foi uma das importantes inovações trazidas pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada, primeiramente,
pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento referendado pelo Tribunal Superior
Eleitoral com o fito de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada através
do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma do art.
45 da Resolução 23.546/2017.
Publicado o edital, não houve impugnações. O documento de fl.13 atestou que não foi constatada movimentação financeira em conta de
titularidade do partido. Do mesmo modo, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao
Órgão Partidário em exame.
Realizada a análise técnica das contas (fl. 15), constatou-se a sua regularidade, estando atendidas as exigências legais.
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isso posto, JULGO prestadas e aprovadas as contas do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de Passo Fundo, relativas ao exercício
financeiro de 2018, com fulcro no art. 32, §4o, da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/17.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-26.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) RÓGER TEIXEIRA BORGES-OAB 76511)
RESPONSÁVEL(S) : JOSEMAR DARLAN MAZZARO E VINICIUS BENCK DOS SANTOS (ADV(S) RÓGER TEIXEIRA BORGES-OAB 76511)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de
Passo Fundo, com protocolo em 26/04/2019 (fl.02).
As contas foram prestadas por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl.02), firmada pelo presidente e tesoureiro do
partido, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por advogado (fl. 03/05).
Publicado o edital n. 016/2019 em 06/05/2019 (fl.11), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 12v (art. 45, inciso I da Res. TSE n. 23.546/17).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl.13), sobreveio manifestação do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, II, III e IV, da referida
Resolução.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
No mérito, cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB de Passo Fundo, por meio
de Declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
Ressalta-se que a referida declaração foi uma das importantes inovações trazidas pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada, primeiramente,
pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento referendado pelo Tribunal Superior
Eleitoral com o fito de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada através
do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma do art.
45 da Resolução 23.546/2017.
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Publicado o edital, não houve impugnações. O documento de fl.14 atestou que não foi constatada movimentação financeira em conta de
titularidade do partido. Do mesmo modo, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao
Órgão Partidário em exame.
Realizada a análise técnica das contas (fl. 16), constatou-se a sua regularidade, estando atendidas as exigências legais.
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isso posto, JULGO prestadas e aprovadas as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB de Passo Fundo, relativas ao exercício financeiro
de 2018, com fulcro no art. 32, §4o, da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/17.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-06.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mato Castelhano
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO PACHECO-OAB 36485)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON LUIZ D MARCHI, CARLA APARECIDA SANTOS MORAES DEBONA, ROBERTA DE SOUZA ALBUQUERQUE E
NEULI LORENÇON (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO PACHECO-OAB 36485)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017 apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro de Mato
Castelhano/RS.
Informada a não prestação de contas pelo Partido (fl. 02), foi o mesmo notificado o Partido para apresentação das contas (fls. 04/07), nas
pessoas dos Presidentes e tesoureiros, não houve manifestação (fl.24).
Juntados os documentos em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso VI, “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como
certificado nos autos (fls. 13/27).
O Ministério Público opinou fossem julgadas não prestadas as contas (fls. 28/29).
As contas foram apresentadas em 03 de julho de 2018 (fls. 33/83), sendo adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do
Balanço e demonstração do resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
A unidade técnica efetuou o exame preliminar das contas (fls. 92/94). O prestador apresentou manifestação - fls. 98/99. Lançou-se o parecer
conclusivo (fls. 101/103), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 104/105).
Intimados, os prestadores apresentaram defesa e juntaram documentos (fls. 109/131).
As partes não ofereceram alegações finais - fl. 132.
O setor técnico analisou a defesa apresentada pelo Partido (fls. 133/135) - e o MPE reiterou o parecer anteriormente apresentado (fl. 138 e
verso).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
No que diz respeito às impropriedades, houve crédito de R$ 300,00 na conta do Partido, originário do CPF de Roberta de Souza
Albuquerque e no demonstrativo de contribuições recebidas o referido valor foi lançado como sendo de Juarez Palma do Prado.
Com relação às irregularidades, foram apontadas que as despesas do Partido com honorários jurídicos e contábeis, foram pagas sem
observância ao disposto no artigo 18 §4º da Resolução TSE nº 23.464/2015 que prevê que os pagamentos devem ser realizados por meio de
cheque nominativo cruzado para identificação do beneficiário. Ainda, não foram apresentados documentos fisacais quanto aos referidos
serviços.
Quanto ao ponto, há de se considerar que, ainda que os recibos anexados à prestação de contas sejam aptos a ensejar a comprovação dos
gastos, conforme dispõe o art. 18, caput e §1º, da Resolução, o pagamento destes gastos deveria ter ocorrido necessariamente mediante a
emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identificasse o CPF ou CNPJ do beneficiário, nos termos do art. 18,
§4o, da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
"Art. 18. § 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução."
Contudo, diante da satisfatória comprovação dos gastos partidários por meio dos recibos juntados aos autos, não é caso de desaprovação das
contas.
Ainda, ressalta-se que não houve registro de doações de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB,
município de Mato Castelhano, do exercício de 2017, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução nº 23.464/15, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-03.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE PASSO FUNDO (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA GONÇALVES-OAB
101751)
RESPONSÁVEL(S) : HELIOMAR URDANGARIN DE LARA E ELIS REGINA FLORES DUARTE (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA
GONÇALVES-OAB 101751)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Popular Socialista- PPS, município de Passo Fundo, decorrente das eleições
gerais do ano de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls.
09,10,11), sendo as contas apresentadas (fls. 12/19).
Publicado edital (fl. 21/22), não houve impugnação (fl. 23).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 25), não havendo manifestação do prestador (fl. 29).
Emitido parecer técnico conclusivo (fl. 33 e verso).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 35/36).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes omissões: a) não entrega da prestação de contas parcial; b) prestação de contas final entregue fora do
prazo; c) omissão de receitas e gastos com relação aos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados ao Partido durante a
campanha; d) abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações para campanha fora do prazo.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a falta de entrega da prestação de contas parcial, bem como o atraso na prestação de contas final são
irregularidades formais que não comprometem o exame das contas.
No que tange à ausência de escrituração de despesas com honorários advocatícios, o art. 37, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17,
assim dispõe sobre os gastos eleitorais:
Art. 37. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 2º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das campanhas eleitorais deverão ser pagas
com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores
efetivamente pagos. (Resolução-TSE nº 23.470/2016)
§ 3º Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou
de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo o
seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva prestação de contas anual.
Assim sendo, não havendo notícias de que os referidos serviços foram prestados para outros fins além da elaboração e prestação de contas
de campanha, não há de se falar em irregularidade grave.
Além disso, o Partido procedeu à abertura de conta bancária específica, fora do prazo estabelecido no art. 10,§ 1º, inciso II, da Resolução TSE
23.553/2017.
Por outro lado, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações financeiras
durante as Eleições Gerais de 2018. Outrossim, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidário) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas
disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Muito embora tenha havido essas impropriedades formais, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas mesmo de
partidos de âmbito municipal que não concorreram às eleições gerais, neste ano, excepcionalmente, serão relevadas as impropriedades de
modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Popular Socialista- PPS, município de Passo
Fundo, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-46.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE PASSO FUNDO
RESPONSÁVEL(S) : DENIS VINICIUS BATISTA DE MORAIS E CHARLES VICCARI (ADV(S) GUSTAVO LEOCÁDIO-OAB 76.976)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Social Liberal - PSL, município de Passo Fundo, decorrente das eleições
gerais do ano de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls.
12/13, 17, 21e 23 ), não havendo manifestação (fl. 23 v).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 27/28).
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É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral não apresentadas pelo PSL do município de Passo Fundo.
Nos termos do artigo 49 da Resolução 23.533/2017, é dever de todos os órgão partidários prestar contas "dos recursos arrecadados e
aplicados exclolusivamente em campanha, ou da sua ausência...".
No presente caso, mesmo instados os representantes do Partido para regularizarem a situação, quedaram-se silentes.
Assim sendo, de acordo com o art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos
após a citação ou suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas.
Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do Partido Social Liberal - PSL, Município de Passo Fundo, relativas às eleições municipais
de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados e determino o impedimento
de recebimento de recursos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal até que haja a regularização de
sua situação, nos termos do art. 83, II, da Resolução supra citada.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos de direção estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-93.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DE PASSO FUNDO
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO FELISBERTO DOS SANTOS E PRISCILA DOS SANTO DE MARCHI
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão- PTC, município de Passo Fundo, decorrente das
eleições gerais do ano de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls. 13 e
19), não havendo manifestação (fl. 20).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 21/22).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral não apresentadas pelo PTC do município de Passo Fundo.
Nos termos do artigo 49 da Resolução 23.533/2017, é dever de todos os órgão partidários prestar contas "dos recursos arrecadados e
aplicados exclolusivamente em campanha, ou da sua ausência...".
No presente caso, mesmo instados os representantes do Partido para regularizarem a situação, quedaram-se silentes.
Assim sendo, de acordo com o art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos
após a citação ou suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas.
Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO do Município de Passo Fundo, relativas às eleições
municipais de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados e determino o
impedimento de recebimento de recursos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal até que haja a
regularização de sua situação, nos termos do art. 83, II, da Resolução supra citada.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos de direção estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-18.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA DE PASSO FUNDO (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37441)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA E SILVIO FERNANDO FRANÇA (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB
37441)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Progressista- PP, município de Passo Fundo, decorrente das eleições gerais
do ano de 2018.
Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls. 07),
sendo as contas apresentadas (fls. 08/21).
Publicado edital (fl. 29/30), não houve impugnação (fl. 30v).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 31), não havendo manifestação do prestador (fl. 35).
Emitido parecer técnico conclusivo (fl. 36 e verso).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 38/39).
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É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes omissões: a) não entrega da prestação de contas parcial; b) entrega da prestação de contas final fora
do prazo legal; c) não abertura de conta bancária específica para campanha; d) omissão de receitas e gastos com relação aos serviços de
consultoria jurídica e de contabilidade prestados ao Partido durante a campanha.
Com relação aos apontamentos, a agremiação justificou que não houve movimentação financeira no período eleitoral, não sendo repassado
qualquer valor ao Partido.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a falta de entrega da prestação de contas parcial, bem como o atraso na prestação de contas final são
irregularidades formais que não comprometem o exame das contas.
No que tange à ausência de escrituração de despesas com honorários advocatícios, o art. 37, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17,
assim dispõe sobre os gastos eleitorais:
Art. 37. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 2º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das campanhas eleitorais deverão ser pagas
com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores
efetivamente pagos. (Resolução-TSE nº 23.470/2016)
§ 3º Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou
de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo o
seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva prestação de contas anual.
Assim sendo, não havendo notícias de que os referidos serviços foram prestados para outros fins além da elaboração e prestação de contas
de campanha, não há de se falar em irregularidade grave.
Além disso, o Partido não procedeu à abertura de conta bancária específica, em desconformidade com os termos do art. 10 da Resolução TSE
23.553/2017.
Por outro lado, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações financeiras
durante as Eleições Gerais de 2018. Outrossim, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidário) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas
disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Muito embora tenha havido essas impropriedades formais, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas mesmo de
partidos de âmbito municipal que não concorreram às eleições gerais, neste ano, excepcionalmente, serão relevadas as impropriedades de
modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Progressista- PP, município de Passo Fundo,
decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-71.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PASSO FUNDO (ADV(S) LEANDRO GASPAR SCALABRIN-OAB 46570)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ALFREDO GIMÉNEZ PERALTA E NARA VIDAL (ADV(S) LEANDRO GASPAR SCALABRIN-OAB 46570)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores- PT, município de Passo Fundo, decorrente das eleições
gerais do ano de 2018 (fls. 02/12).
Publicado edital (fl. 14/15), não houve impugnação (fl. 16).
Juntados os extratos bancários do SPCE (fls. 17/20).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fls. 21/22), havendo manifestação do prestador para esclarecimentos (fls. 27/37).
Emitido parecer técnico conclusivo (fls. 42/42).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 44/45).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes situações: a) não entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, com relação às doações nominadas na fl. 41; b) omissão na entrega da prestação de contas parcial; c) prestação de
contas final ocorreu fora do prazo legal; d) omissão de receitas e gastos com relação aos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade
prestados ao Partido durante a campanha.
Com relação aos apontamentos, a agremiação justificou que não houve movimentação de recursos até outubro de 2018, razão pela qual não
foram prestadas as contas parciais. Ressaltou que a abertura de conta fora do prazo legal configura mera irregularidade. Ainda, quanto às
receitas e gastos, referiu que não houve pagamento de serviços de consultoria jurídica e contábil durante a campanha.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a falta de entrega da prestação de contas parcial, bem como o atraso na prestação de contas final são
irregularidades formais que não comprometem o exame das contas.
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No que tange à ausência de escrituração de despesas com honorários advocatícios, o art. 37, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17,
assim dispõe sobre os gastos eleitorais:
Art. 37. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 2º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das campanhas eleitorais deverão ser pagas
com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores
efetivamente pagos. (Resolução-TSE nº 23.470/2016)
§ 3º Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou
de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo o
seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva prestação de contas anual.
Assim sendo, não havendo notícias de que os referidos serviços foram prestados para outros fins além da elaboração e prestação de contas
de campanha, não há de se falar em irregularidade grave.
Com relação a não observância no prazo estabelecido no artigo 50, inciso I da Resoluçao TSE 23.553/2017 para divulgação dos recursos
financeiros recebidos durante a campanha, igualmente são iregularidades formais, incapazes de macular as contas apresentadas.
Verifica-se, portanto, que os apontamentos lançados no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
desprovidas de gravidade a ponto de comprometer o conteúdo das contas prestadas. É o que se extrai, inlcusive, do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores- PT, município de Passo
Fundo, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 296-61.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - ART. 29 E DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CLARICE VIDAL RODRIGUES, ÉVERTON AVILA DA ROSA E FABRICIO MAYER DE SOUZA (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEFOAB 7108)
Vistos.
Encerrada a instrução, intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pelo Ministério
Público Eleitoral.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 008/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 62-71.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 15.068/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B.
Responsável(s) : CLARICE LAZZARIN e HELEN ROSE LUZARDO MONTEIRO (Adv(s) Neiva Mariza Alt-OAB OAB/RS 58.692)
Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Guilherme Schell, 6080,
em Canoas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018 - dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B
- Canoas/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
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Canoas-RS, 20 de maio de 2019.
Eu, Elisângela Duarte da Silveira, Chefe de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral 134ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 009/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 60-04.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 14.618/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB. Responsável(s) : NEDY DE VARGAS
MARQUES e ADEMIR ZANETTI (Adv(s) Gilmar José Paiel de Almeida-OAB OAB/RS 25.870)
A Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Guilherme Schell, 6080,
em Canoas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018 - dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
MDB - Canoas/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Canoas-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Elisângela Duarte da Silveira, Chefe de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral 134ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 010/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 69-63.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 18.195/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB. Responsável(s) : LEONARDO JORGE KOVALEW e
RAFAELA ZAPPAS MOREIRA (Adv(s) Melchiades Hertcert Neto-OAB OAB/RS 69.051)
A Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Guilherme Schell, 6080,
em Canoas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018 - do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos partidos políticos:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB-CANOAS/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Canoas-RS, 23 de maio de 2019.
Eu, Elisângela Duarte da Silveira, Chefe de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral 134ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 134ª Z.E.
CLASSE PET Nº 58-34.2019.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 12.647/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional
PARTES E ADVOGADOS:
Candidato(s) : MARIA TERESINHA DE SOUZA RIBEIRO - PT (Adv(s) LEONARDO ODY-OAB OAB/RS 96.471 e Melchiades Hertcert NetoOAB OAB/RS 69.051)
Vistos. Trata-se de Pedido de Regularização de Prestação de Contas Eleitorais formulado pela candidata Maria Teresinha de Souza Ribeiro,
que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT nas Eleições Municipais de 2016 do Município de Canoas em razão
do anterior julgamento das respectivas contas como não prestadas, conforme PC 328-63.2016.6.21.0134, com decisão transitada em julgado
em 19/10/2017, conforme informação da fl. 22-v. Publicado edital (fl. 24), transcorreu o prazo sem impugnação (fl.28). Foram certificados, nos
autos, a existência de movimentação financeira, mas não houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 31). Conclusos os
autos, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou parecer pela aprovação das contas (fl.34). Vieram os autos conclusos para
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sentença. É o relatório. Decido. A candidata, embora notificada, não prestou contas no prazo legal, sendo prolatada sentença de contas não
prestadas nos autos da PC 328-63.2016.6.21.0134, que transitou em julgado no dia 19.10.2017, conforme informação da fl. 22-v. O julgamento
de não prestação das contas de campanha acarreta as consequências constantes do artigo 73, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015,
sendo que o Candidato poderá requerer a regularização da sua situação, conforme facultado pelo artigo 73, §1º, da aludida Resolução. Não
obstante, considerando-se que as contas já foram julgadas como não prestadas, não há que se falar em novo julgamento, pois a presente
petição serve, como dito alhures, apenas para regularização da situação nos termos do artigo 73, §1º, da referida Resolução. Deste modo,
descabe novo julgamento das contas a não ser para revisar as consequências advindas da sua apresentação fora do prazo legal, limitando
seus efeitos ao término da legislatura. Isso posto, recebo o Pedido de Regularização de Situação da Candidata Maria Teresinha de Souza
Ribeiro, que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Municipais de 2016 do Município de Canoas,
nos termos do artigo 73, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, para o efeito de divulgação e restabelecimento de sua quitação
eleitoral pela omissão na apresentação das contas de campanha, ao término da legislatura para a qual concorreu. Lance-se o ASE 272 - 2 ,
Apresentação de Contas, extemporânea, na inscrição da candidata. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registrese. Intimem-se.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juiza Eleitoral da 134ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 134ª Z.E.
CLASSE NOTÍCIA-CRIME Nº 57-83.2018.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 51.687/2018
ASSUNTO: TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Vítima(s) : JUSTIÇA PÚBLICA.
Autor do Fato(s) : LUANA SIRONI DA ROSA, MARIA HELENA DA ROSA ESPINDOLA e WELINGTON ALBANO DENARDI (Adv(s)
MELCHIADES HERTCERT NETO-OAB OAB/RS 69.051)
Vistos.
Acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 73), pelos seus próprios fundamentos jurídicos.
Julgo extinta a punibilidade dos réus Welington Albano Denardi e Luana Sironi da Rosa pelo cumprimento integral das condições da transação
penal.
Intimem-se.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 134ª Z.E.
CLASSE NOTÍCIA-CRIME Nº 72-52.2018.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 51.705/2018
ASSUNTO: TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Vítima(s) : JUSTIÇA PÚBLICA.
Autor do Fato(s) : GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (Adv(s) CLÓVIS AIRTON MARTINS BRAGA-OAB OAB/RS 24.184)
Vistos.
Acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 36), pelos seus próprios fundamentos jurídicos.
Julgo extinta a punibilidade do réu Gabriel Oliveira da Silva pelo cumprimento integral das condições da transação penal.
Intimem-se.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19-08.2017.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 19.367/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085).
Responsável(s) : APPARICIO LAFAYETTE IZIDRO DE LIMA e ALEX SANDRO AGNE DE MORAES (Adv(s) GIOVANI CORSINI PIRES-OAB
OAB/RS 76.565), MAGDA SHWERZ (Adv(s) PATRICIA MACHADO VICARI-OAB OAB/RS 65.051), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA,
MARCELO BONGIOLO SOARES, RENATO VARGAS DE SOUZA e MARIA LUCIA BERNARDO GOMES
Vistos. Cadastre-se a nova procuradora da parte. Considere-se tempestiva as alegações finais apresentadas. Indefiro o pedido de oitiva de
testemunhas, tendo em vista que a prova é essencialmente documental. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, após voltem conclusos. Dil.
Legais.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 14-83.2017.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 17.400/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS:
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Partido(s) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (Adv(s) PATRICIA DE VARGAS FLÔR-OAB OAB/RS 103.791 e Valdir Florisbal
Jung-OAB OAB/RS 59.979).
Responsável(s) : LADEMIR SILVEIRA, ANTONIO ROBERTO DEDOMENICO e JULIANO DIAS FURQUIN (Adv(s) PATRICIA DE VARGAS
FLÔR-OAB OAB/RS 103.791 e Valdir Florisbal Jung-OAB OAB/RS 59.979)
Rh. Intime-se o órgão partidário para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 dias, dos valores determinados na
decisão de fl. 338/340, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Intime-se, ainda, o órgão partidário na esfera estadual para que proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção do Fundo Partidário,
destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II, do art. 3º da Resolução TSE n. 23.464/2015; que
destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; que junte aos autos da presente prestação de contas, a respectiva Guia de
Recolhimento da União (GRU); que informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou
insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário.
Annie Kier Herynkopf
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.

141ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 006/2019 - 141ª ZONA ELEITORAL
O Doutor Luciano Bertolazi Gauer, Juiz Eleitoral da 141ª Zona de Santo Antônio das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ricardo Santiago de
Godoy, 3605, em Santo Antônio das Missões, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Democrático Trabalhista/Garruchos (Exercício- 2018)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Antônio das Missões-RS 03 de junho de 2019.
Eu, Alessandro Menin Rizzo, Chefe de Cartório da 141 ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Dr. Luciano Bertolazi Gauer,
Juiz Eleitoral.

143ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 016/2019
A Exma. LÚCIA RECHDEN LOBATO, Juíza Eleitoral da 143ª Zona de Cachoeirinha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manata 690, sala 104,
Fórum, Princesa Isabel, em Cachoeirinha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Processo nº 16-55.2019.6.21.0143 (Prot. 19.524/2019)
Partido Verde – PV de Cachoeirinha/RS;
Felisberto Xavier Espindola – Presidente PV (01/01 a 31/12/18);
Maria Inês Pinheiro de Lima – Tesoureira PV (01/01 a 31/12/18).
Adv. Alécio da Rosa Cargnin (OAB/RS 40.744)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Excelentíssima Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Cachoeirinha-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Carlos Marcelo da Silveira, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.
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148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-61.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Quatro Irmãos
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) NARCISO PALUDO-OAB 15136)
RESPONSÁVEL(S) : VANTUIR DE OLIVEIRA E ADEMAR NADAL (ADV(S) NARCISO PALUDO-OAB 15136)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Quatro Irmãos/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 29/04/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 018/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 16).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 18).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Quatro Irmãos/RS, relativas ao
exercício de 2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Quatro Irmãos/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 31 de maio de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-46.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Quatro Irmãos
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) NARCISO PALUDO-OAB 15136)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR DE CARVALHO E VANDERLEI TAFER (ADV(S) NARCISO PALUDO-OAB 15136)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Quatro Irmãos/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 29/04/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 018/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 15).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 17).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Quatro Irmãos/RS, relativas ao exercício de
2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
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Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Quatro
Irmãos/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 31 de maio de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-62.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Paulo Bento
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CELSO ANTONIO LORENZI-OAB 96601)
RESPONSÁVEL(S) : JUCIMAR DANIEL ZINKIEWICZ E JANDIR ANIBALETTO (ADV(S) CELSO ANTONIO LORENZI-OAB 96601)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Paulo Bento/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 09/04/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 018/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 15).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 17).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Paulo Bento/RS, relativas ao exercício
de 2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Paulo
Bento/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 31 de maio de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-15.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Quatro Irmãos
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) NARCISO PALUDO-OAB 15136)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR DIAS DOS SANTOS E VALDECIR BUENO DA ROCHA (ADV(S) NARCISO PALUDO-OAB 15136)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Quatro Irmãos/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 09/05/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 022/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 15).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 17).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Quatro Irmãos/RS, relativas ao
exercício de 2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
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Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Quatro
Irmãos/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 31 de maio de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-55.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Jacutinga
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PROGRESSITAS (ADV(S) SUSAN MILLA GIACOMELLI RIGO-OAB 89453)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO BORDIN E AMAURI BUSNELLO (ADV(S) SUSAN MILLA GIACOMELLI RIGO-OAB 89453)
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Progressistas - PP de Jacutinga/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
A agremiação apresentou as contas em 19 de março de 2019.
No dia 21 de março de 2019 foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital n. 014/2019, dando
publicidade à prestação de contas, (fl. 57), conforme determinação do §1º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 31, § 1º da supracitada resolução, teve vista dos autos, manifestando-se pelo prosseguimento
do feito (fl. 55).
Com o decurso do prazo do edital sem impugnações (fl. 58), os autos foram encaminhados para análise da unidade técnica, que emitiu
relatório conclusivo opinando pela aprovação das contas (fl. 61).
O Ministério Público Eleitoral, seguindo o mesmo entendimento, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Progressistas - PP de Jacutinga/RS, relativas ao exercício de 2018.
O partido instruiu o processo com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, e não houve impugnação das contas pelas
demais agremiações partidárias.
O parecer técnico não constatou a existência de irregularidades ou impropriedades , motivo pelo qual opinou pela aprovação da prestação de
contas.
O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, exarou parecer pela aprovação das contas.
ANTE O EXPOSTO, JULGO REGULARES as contas apresentadas pelo Progressistas -PP de Jacutinga/RS, relativas ao exercício de 2018,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Erechim, 31 de maio de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019 - 151ª ZE
A Excelentíssima Senhora Uda Roberta Doederlein Schwartz, MM.ª. Juíza Eleitoral da 151 ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Cel. Araújo Ribeiro, n.
296, em Barra do Ribeiro, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas às Prestações de Contas
Anuais do exercício financeiro de 2018, do órgão partidário relacionado abaixo.
OBJETO: Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Mariana Pimentel
Presidente: CARLOS ROBERTO GOLANSKI DE SOUZA E VALDIR AVENINO TREMEA BATOCHIA
Tesoureiro: LUCIANA MILISZEWSKI E CARLOS ROBERTO GOLANSKI
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro pelo
órgão partidário no período relativo ao exercício financeiro.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Dado e passado nesta cidade, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, Evandro Amengual Vaz, Chefe de
Cartório, subscrevo.
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral da 151ª Zona-RS.
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152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 18/2019
A Excelentíssima Senhora, Doutora CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA, MM. Juíza Eleitoral da 152ª Zona, CARLOS BARBOSA,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Rui Barbosa, 126 – Sala
208, em Carlos Barbosa, que encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos temos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e
arts. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2015, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Barão: PT.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no lugar de costume.
Carlos Barbosa, 04 de junho de 2019.
Eu, Afrânio Rita Rodrigues, Chefe do Cartório da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral da 152ª Zona Eleitoral.

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-12.2019.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - AUGUSTO PESTANA
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON ANDRE SCHNEIDER (ADV(S) ODIRLEI JOÃO BERNARDI-OAB 71093), ODIRLEI JOÃO BERNARDI
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
– de Augusto Pestana/RS.
A apresentação das contas é tempestiva (fl. 02).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 39).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 41 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 43).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Lei n. 9.096/1995 (com alterações da Lei n. 13.165/2015)
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é tempestiva e foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 32 da Lei 9096/95 e na forma
exigida pela Resolução TSE n. 23.464/2015 Art. 29. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando
suas peças devidamente assinadas.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, acolho o parecer do MPE e JULGO REGULARES E APROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT – de Augusto Pestana, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Não havendo recursos, arquive-se.
Dil.
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Augusto Pestana, 03 de junho de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-57.2019.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jóia
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - JÓIA
RESPONSÁVEL(S) : LENI PORTOLAN (ADV(S) JANINE PASCOAL RAMOS-OAB 100495), JAIR LUIZ CALLAI BAZZAN
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro MDB – de Jóia/RS.
A apresentação das contas é tempestiva (fl. 02).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 45).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 47 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 49).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Lei n. 9.096/1995 (com alterações da Lei n. 13.165/2015)
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é tempestiva e foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 32 da Lei 9096/95 e na forma
exigida pela Resolução TSE n. 23.464/2015 Art. 29. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando
suas peças devidamente assinadas.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, acolho o parecer do MPE e JULGO REGULARES E APROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro MDB – de Jóia, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Não havendo recursos, arquive-se.
Dil.
Augusto Pestana, 03 de junho de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-72.2019.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM - AUGUSTO PESTANA
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO JOÃO ZARDIN (ADV(S) PAULO DE TARSO SILVEIRA CORREA-OAB 40756), ADIR MILTON KUNZ
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Democratas - DEM – de
Augusto Pestana/RS.
A apresentação das contas é tempestiva (fl. 02).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 48).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 50 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 52).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
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II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Lei n. 9.096/1995 (com alterações da Lei n. 13.165/2015)
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é tempestiva e foi instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 32 da Lei 9096/95 e na forma
exigida pela Resolução TSE n. 23.464/2015 Art. 29. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do partido, estando
suas peças devidamente assinadas.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, acolho o parecer do MPE e JULGO REGULARES E APROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido Democratas -DEM – de
Augusto Pestana, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Não havendo recursos, arquive-se.
Dil.
Augusto Pestana, 03 de junho de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

162ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-27.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vera Cruz
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JEFERSON MARCELO ORTIZ-OAB 110.627)
RESPONSÁVEL(S) : CIRA MARIA GASSEN KAUFMANN E MARILUZ DOS SANTOS CARVALHO (ADV(S) JEFERSON MARCELO ORTIZOAB 110.627)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação faltante, nos termos do exame preliminar de fl.
45, cuja cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-12.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DORALINO SILVEIRA DA ROSA-OAB 87.231)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE LUIZ BECK E CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA (ADV(S) DORALINO SILVEIRA DA ROSA-OAB 87.231)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 69, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-94.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ADEMAR ANTUNES DA COSTA-OAB 15736)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO RODRIGO DUPONT E ELIZETE PACHECO DOS SANTOS (ADV(S) ADEMAR ANTUNES DA COSTA-OAB
15736)
Rh.
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Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 47, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-42.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) FERNANDA MURIEL WERNER-OAB 88755)
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO CESAR FALLER E MARIO LUIS BOROWSKY (ADV(S) FERNANDA MURIEL WERNER-OAB 88755)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 49, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-79.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (ADV(S) KAREN MICHELE MULLER-OAB 92091)
RESPONSÁVEL(S) : AFONSO SCHWENGBER E LUIZ FERNANDO KIST (ADV(S) KAREN MICHELE MULLER-OAB 92091)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 48, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-87.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vera Cruz
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) MARCELO LUIS SCHMIDT-OAB 61.951)
RESPONSÁVEL(S) : ALCINDO FRANCISCO ISER E EDUARDO WANILSON MARTINS VIANA (ADV(S) MARCELO LUIS SCHMIDT-OAB
61.951)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 43, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-50.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) FLAVIO BARBOZA DE CASTRO-OAB 86703)
RESPONSÁVEL(S) : ILARIO KELLER E ALDO WELKER (ADV(S) FLAVIO BARBOZA DE CASTRO-OAB 86703)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 50, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-95.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) CÁSSIO GUILHERME ALVES-OAB 83510)
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RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE HERMANY E ROBSON WERLANG DE MOURA (ADV(S) CÁSSIO GUILHERME ALVES-OAB 83510)
Rh.
Intime-se o procurador do partido para, no prazo de até 20 dias, complementar a documentação, nos termos do exame preliminar de fl. 55, cuja
cópia deve ser retirada no Cartório Eleitoral.
Santa Cruz do Sul, 31 de maio de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019
O Doutor GUSTAVO BORSA ANTONELLO, Juiz Eleitoral da 172ª Zona de Novo Hamburgo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Pedro Adams Filho,
3713, Bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo
à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Novo Hamburgo-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Denise Quevedo Ribeiro Neumann, Chefe de Cartório da 172ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BORSA ANTONELLO,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
O Doutor GUSTAVO BORSA ANTONELLO, Juiz Eleitoral da 172ª Zona de Novo Hamburgo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos
interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos relativa ao Exercício 2018, da Comissão Provisória Municipal abaixo relacionada, cujos responsáveis são Roque
Valdevino Serpa, Presidente, e Rogério de Freitas, Tesoureiro, que foi autuada na Classe PC – Prestação de Contas, sob o número 3571.2019.6.21.0172.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão PSC, de Novo Hamburgo.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugnar a declaração, que deverá ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Novo Hamburgo-RS, 29 de maio de 2019.
Eu, Denise Quevedo Ribeiro Neumann, Chefe de Cartório da 172ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BORSA ANTONELLO,
Juiz Eleitoral.
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