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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 544 (2481-30.2009.6.21.0000) PROTOCOLO: 127652009
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS
12.393)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
O pedido da exequente merece acolhida..
Entretanto, observo que não foi realizada a avaliação dos bens penhorados fl. 648, tampouco apresentada justificativa para o descumprimento
da ordem, conforme determina o art. 871 do CPC.
Assim, como providência necessária ao início dos atos expropriatórios, determino:
a) à oficiala de justiça atuante, ou eventual substituto, a realização de avaliação dos bens relacionados na certidão da fl. 648, conforme prevê o
art. 870 do CPC, e a a lavratura do respectivo auto em cumprimento ao mandado da fl. 647, ressaltando-se que o depositário foi nomeado por
este Relator pela decisão da fl. 685;
b) a intimação das partes do prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre a avaliação (art. 872, § 2º, do CPC), devendo a exequente
informar nos autos o leiloeiro de sua preferência, nos termos do art. 880, § 4º, do CPC, considerando que esta Justiça Eleitoral não possui
leiloeiro público credenciado;
c) a lavratura do termo de compromisso do leiloeiro indicado e a expedição do respectivo alvará de leilão;
d) a intimação das partes para ciência das datas aprazadas para as praças com pelo menos 5 (cinco) dias corridos de antecedência (art. 889
do CPC);
Proceda-se ao cumprimento por ordem deste Relator, na forma dos arts. 880 e seguintes do CPC, dispensada a prolação de novos despachos
e autorizada a assessoria a firmar os atos necessários, inclusive quanto à homologação das datas designadas.
Finalizados os procedimentos afetos à alienação, intime-se a exequente do prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 81-62.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 347012017
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 – CONTAS – NÃO
APRESENTAÇÃO DE CONTAS
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC (Adv. Moisés de Oliveira Rocha OAB/RS 75.498)
Vistos.
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC foi intimado para recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 32.101,05 a que foi
condenado por decisão transitada em julgado na data de 07.02.2019. O órgão peticionou, afirmando desconhecer a existência da ação e
negando o recebimento de recursos do fundo partidário e justificando a ausência de abertura de conta, além de apresentar “documentos de
prestação de contas” e requerer vista dos autos.
É inviável rediscutir o mérito das contas não prestadas após o trânsito em julgado da decisão, e a parte não juntou procuração conferida à
profissional que firmou a petição.
Diante do exposto, intime-se a parte para regularizar a representação processual no prazo de 05.
Apresentada a procuração, fica facultada a carga dos autos à parte por 05 dias. Transcorrido o prazo in albis, dê-se regular andamento ao
feito, conforme disponha a Resolução TRE-RS n. 298/17
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
DESA. MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: 14 N. 132007 (1782179-95.2007.6.21.0000) PROTOCOLO: 512492007
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863, Christine Rondon Teixeira OAB/RS
94.526, Fernanda Vieira Cruz OAB/RS 101.800 e João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654)
Vistos.
O acordo de parcelamento de dívida, celebrado entre a UNIÃO e o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO RIO
GRANDE DO SUL, foi homologado por esta Corte em julgamento ocorrido na data de 25.4.2019.
Arquive-se o feito, ressalvada a incumbência da UNIÃO em requerer diligências nos presentes autos, acaso tornem-se necessárias para o
integral cumprimento do pactuado.
Cumpra-se.
Intime-se.
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, Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 101, Página: 4

Porto Alegre, 03 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler,
Relator.
PROCESSO 0602265-05.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602265-05.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO DEPUTADO ESTADUAL, EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ANTONIO BRUNORI - RS24978
Vistos.
No prazo para manifestação sobre as irregularidades constatadas pelo órgão técnico o prestador solicita dilação de 45 dias para obtenção de
microfilmagens de cheques bancários.
Defiro parcialmente o pedido, concedendo o prazo derradeiro de 3 (três) dias, contados da publicação, sob pena de preclusão, na forma do §
1° do art. 72 da Res. TSE n. 23.553/17, tendo em vista que o período solicitado é incompatível com o rito dos processos de prestação de
contas.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se ao órgão técnico, em prosseguimento.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI
Relator Substituto.
PROCESSO 0602451-28.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602451-28.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIA LUIZ DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, CLAUDIA LUIZ DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971
Vistos.
O requerente postula (Id. 2788933) a dilação do prazo para providenciar a juntada de microfilmagem de cheques, visando a comprovar a
realização de gastos com recursos públicos, nos termos reputados necessários pela unidade técnica (Id. 2670283).
As instituições bancárias, notoriamente, não fornecem ao cliente a microfilmagem de cheque de maneira imediata, exigindo vários dias para
tanto, fato que gera o extrapolamento do prazo inicialmente concedido.
Diante de tal circunstância, e 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 juntada da documentação apta a sanar as
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 RAFAEL DA CÁS MAFFINI,
Relator.
PROCESSO 0602700-76.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602700-76.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VICTOR JAIRES MARTINS DEPUTADO FEDERAL, VICTOR JAIRES MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
Vistos.
No prazo para manifestação sobre as irregularidades constatadas pelo órgão técnico o prestador solicita dilação de, pelo menos, mais 72
horas, para retificação da prestação de contas.
Defiro o pedido concedendo o prazo derradeiro de 3 (três) dias, contados da publicação, sob pena de preclusão, na forma do § 1° do art. 72 da
Res. TSE n. 23.553/17.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se ao órgão técnico, em prosseguimento.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI
Relator
PROCESSO 0600234-75.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600234-75.2019.6.21.0000 - Passo do Sobrado - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PASSO DO SOBRADO
Advogados do(a) REQUERENTE: MOISES LUCCHESE MENDES - RS88445, CESAR DIMITRIUS GUELSO - RS95791, NATHAN RITZEL
DOS SANTOS - RS97313
REQUERIDO: LISANETE TERESINHA DE MELO
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDRE EMILIO PEREIRA LINCK - RS73503
Vistos.
Após a resposta da parlamentar e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, vieram os autos conclusos para análise das preliminares e
pedidos de dilação probatória.
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Na inicial o requerente postulou "A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental e testemunhal,
permitindo-se a juntada de rol de testemunhas após o oferecimento de defesa pela requerida" (Id. 2347333).
Na resposta a parlamentar invocou a incidência do instituto da preclusão para a produção de prova oral pelo autor, arguiu preliminares, juntou
rol com três de testemunhas e requereu "seja oficiado ou intimado o Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Passo do Sobrado - RS,
a juntar as atas das reuniões do Diretório Municipal ocorridas nos anos de 2018 e 2019, que conste a autorização ao Presidente, pelo Diretório,
para ajuizar a referida Ação, sob pena de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, em prazo não superior a cinco dias" (Id. 2617683).
Em réplica a agremiação rebateu as prefaciais suscitadas, juntou a documentação solicitada pela requerida e ofereceu rol com quatro
testemunhas (Id. 2781633).
O órgão ministerial manifestou-se pelo acolhimento da tese de preclusão para juntada de rol de testemunhas pela agremiação, afastamento
das demais preliminares e realização da audiência de instrução (Id. 2872733).
É o relatório.
Decido.
Passo ao exame dos pedidos probatórios e da preliminar de preclusão para a produção de prova oral pelo PT de Passo do Sobrado,
ressaltando que as demais prefaciais serão enfrentadas tão somente quando do julgamento do mérito da ação.
Assiste razão à parlamentar e ao Ministério Público Eleitoral ao apontar o escoamento do prazo para o requerente postular a produção de
prova oral.
O rito específico da ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, previsto na Res. TSE n. 22.610/07, expressamente determina,
no art. 3°, que na inicial o requerente poderá arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três), juntar documentos e requerer, justificadamente,
outras provas.
No caso em tela, ao arrepio do procedimento legal estabelecido pelo TSE, a agremiação atravessou petição em momento em que não deveria
falar nos autos, denominando-a de réplica, e juntou rol com quatro testemunhas.
A quantidade está acima do máximo estabelecido pela norma de regência, que limita o número de testemunhas a três, e o acolhimento do
pedido de prova tardio causaria retardamento do feito, uma vez que o rol foi juntado após o oferecimento da resposta pela requerida.
Assim, considero preclusa a oportunidade de o autor arrolar testemunhas ou postular a produção de quaisquer outras provas durante a
instrução processual.
Ressalto que de acordo com o art. 11 da Res. TSE n. 22.610/07: "Art. 11. São irrecorríveis as decisões interlocutórias do relator, as quais
poderão ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso previsto no art. 121, § 4º, da Constituição da República".
Por fim, tendo em conta que a prova documental solicitada pela requerida foi espontaneamente juntada pelo demandado, determino a
realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas na resposta.
Considerando que o município de Passo do Sobrado integra a Zona Eleitoral de Santa Cruz do Sul, delego ao Juízo da 162ª Zona Eleitoral a
inquirição das testemunhas arroladas pela requerida, as quais serão levadas à audiência pela própria parte, devendo o juízo providenciar as
intimações necessárias à realização do ato, inclusive do órgão ministerial (art. 7º da Resolução TSE n. 22.610/07).
Concluída a instrução, voltem os autos conclusos.
Dê-se cumprimento com preferência em relação aos demais feitos, na forma do artigo 12 da Resolução TSE n. 22.610/07, autorizada a
assessoria a firmar os atos necessários.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Rafael da Cás Maffini,
Relator.
PROCESSO 0600169-80.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600169-80.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, LUCIANO LORENZINI ZUCCO, VILMAR LOURENCO, CAIO FLAVIO QUADROS DOS
SANTOS, SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CESAR AUGUSTO DA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
Na petição ID 116533, o partido requereu, em caráter de urgência, a liberação do recebimento de verbas do Fundo Partidário.
Contudo, verifico que, embora autuado originariamente na classe Pet, o expediente não encerra pedido de regularização de contas julgadas
não prestadas, tratando-se da prestação de contas propriamente dita, o que leva a concluir que, até o momento, relativamente ao exercício
financeiro de 2013, não houve julgamento das contas como não prestadas.
Assim, antes de analisar o pedido liminar, determino que a Secretaria Judiciária certifique sobre a eventual existência de anotação de
suspensão de recebimento de verbas do Fundo Partidário em decorrência de decisão transitada em julgado, proferida em processo de omissão
de apresentação de contas, julgando não prestadas as contas do Órgão Regional do PARTIDO SOCIAL LIBERAL relativas ao exercício de
2013.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 03 de junho de 2018.
Des. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0602545-73.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602545-73.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SONIA MARIA DE AGUIAR MACHADO SCHREINER DEPUTADO ESTADUAL, SONIA MARIA DE AGUIAR
MACHADO SCHREINER
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
Vistos.
No prazo para manifestação sobre as irregularidades constatadas pelo órgão técnico a prestadora solicita dilação de 3 dias para realização de
diligências.
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Defiro o pedido concedendo o prazo derradeiro de 3 (três) dias, contados da publicação, sob pena de preclusão, na forma do § 1° do art. 72 da
Res. TSE n. 23.553/17.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se ao órgão técnico, em prosseguimento.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI,
Relator Substituto.

Pautas
PAUTA N. 76/2019
REPUBLICAÇÃO – MUDANÇA DE HORÁRIO PARA AS 13 HORAS – (MANTÊM-SE OS PROCESSOS DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO)
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 11.06.2019 (terça-feira, às 13:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe RE N. 242 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Não Apresentação das Contas. Procedência: Pelotas. Recorrente(s): Movimento Democrático Brasileiro - Mdb de
Pelotas (Adv(s) Luís Fernando Winck Medeiros-OAB OAB/RS 56.448). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 2)Proc. Classe RE N. 1640 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Desaprovação / Rejeição das Contas - Exercício 2016. Procedência: Gramado. Recorrente(s): Progressistas PP de Gramado, Jaime Schaumlöffel e Irineu Sartori (Adv(s) Bruno Irion Coletto-OAB OAB/RS 79.274, Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB
OAB/RS 51.723, Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799). Recorrido(s):
Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 7665 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político Eleições 2018 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Hulha Negra. Recorrente(s): Partido Progressista - PP de Hulha Negra
(Adv(s) Elton Carvalho Barcelos-OAB OAB/RS 47.967). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.06.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602578-63.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602578-63.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA REIS DOS
SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL
MENEGON DE BONA - RS110397
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602118-76.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602118-76.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CESAR OLIVEIRA DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL, CESAR OLIVEIRA DE FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072985
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602052-96.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602052-96.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALFEU FREITAS MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL, ALFEU FREITAS MOREIRA Advogado
do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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PROCESSO 0602584-70.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602584-70.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GENECI DE MELLO FALEIRO DEPUTADO ESTADUAL, GENECI DE MELLO FALEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389,
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220 Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MAXSWEL
SANT ANNA HOFFMANN - RS108389, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603080-02.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603080-02.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO DEPUTADO FEDERAL, DIEGO AUGUSTO DA ROSA
PRETTO Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO FERNANDO VIDAL - RS62856 Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO FERNANDO VIDAL RS62856
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603385-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603385-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Viamão
Polo Ativo: REQUERENTE: EVANDRO COSTA DA SILVA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: JULIA SAAR GEMIGNANI RS110988
Polo Passivo: REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS, PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO
DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO
PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602094-48.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602094-48.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, LUCIA ELISABETH
COLOMBO SILVEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MORGENTAL SOARES - RS71228, RAFAEL MORGENTAL SOARES RS105182 Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MORGENTAL SOARES - RS71228, RAFAEL MORGENTAL SOARES - RS105182
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602413-16.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602413-16.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PABLO RAUL HERNANDEZ TORENA DEPUTADO ESTADUAL, PABLO RAUL HERNANDEZ
TORENA Advogado do(a) REQUERENTE: ROCHELE OLIVEIRA SILVA - RS94816 Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072985, ROCHELE OLIVEIRA SILVA - RS94816
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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PROCESSO 0602976-10.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602976-10.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LENISE ARAUJO CANTARUTTI DEPUTADO FEDERAL, LENISE ARAUJO CANTARUTTI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072985
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602346-51.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602346-51.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VINICIUS FREITAS MATHEUS DEPUTADO ESTADUAL, VINICIUS FREITAS MATHEUS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072985
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602686-92.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602686-92.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CELMIS ALESSANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, CELMIS ALESSANDRO
VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE:
JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602936-28.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602936-28.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SIRLEI APARECIDA DIAS DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, SIRLEI APARECIDA DIAS
DOS SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados
do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602559-57.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602559-57.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSEMARI DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, ROSEMARI DOS SANTOS Advogados
do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670 Advogados do(a)
REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo – DiretorGeral.
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PROCESSO 0602032-08.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602032-08.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ITAMAR BRAZ DA CONCEICAO DEPUTADO ESTADUAL, ITAMAR BRAZ DA CONCEICAO
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO
COUSANDIER DORNELES - RS57115
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602480-78.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602480-78.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO CISILOTTO GARDA DEPUTADO ESTADUAL, SANDRO CISILOTTO GARDA
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, BRUNA SANTOS DA
COSTA - RS107863 Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, BRUNA
SANTOS DA COSTA - RS107863
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603434-27.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603434-27.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 HELIO APARECIDO TEIXEIRA DEPUTADO ESTADUAL, HELIO APARECIDO TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS
FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602937-13.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602937-13.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAX MOTA RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL, MAX MOTA RODRIGUES Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO
MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/06/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602772-63.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602772-63.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO DIETERICH OCANA DEPUTADO FEDERAL, MARCELO DIETERICH OCANA
Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660 Advogados do(a)
REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo – DiretorGeral.
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PROCESSO 0602579-48.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602579-48.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL, SARA BEATRIS DE MORAES
VIEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602912-97.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602912-97.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TAIS SOLANGE SILVA PEIXOTO DEPUTADO ESTADUAL, TAIS SOLANGE SILVA PEIXOTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072985
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603189-16.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603189-16.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GABRIELA DE OLIVEIRA ZOCH DEPUTADO FEDERAL, GABRIELA DE OLIVEIRA ZOCH
Advogados do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901 Advogados do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA
MACIEL ANTUNES - RS077901
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603252-41.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603252-41.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANA ROSA SANTOS XAVIER DEPUTADO ESTADUAL, ANA ROSA SANTOS XAVIER
Advogados do(a) REQUERENTE: DEBORA GONÇALVES DA SILVA - RS74048 Advogados do(a) REQUERENTE: DEBORA GONÇALVES
DA SILVA - RS74048
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603447-26.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603447-26.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIO RENATO COSTA FRANZEN DEPUTADO ESTADUAL, CLAUDIO RENATO COSTA
FRANZEN Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR AUGUSTO CAETANO DA SILVA - RS040975 Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR
AUGUSTO CAETANO DA SILVA - RS040975
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 27/06/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo – DiretorGeral.
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PROCESSO 0602923-29.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602923-29.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO
GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667,
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602403-69.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602403-69.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SARA TERESINHA AVILA FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL, SARA TERESINHA AVILA
FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602776-03.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602776-03.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 NADIA SALETE TOSSIN DEPUTADO FEDERAL, NADIA SALETE TOSSIN Advogados do(a)
REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660 Advogados do(a) REQUERENTE:
LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602139-52.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602139-52.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 OBIRATAN RODRIGUES E SILVA DEPUTADO FEDERAL, OBIRATAN RODRIGUES E SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO
COUSANDIER DORNELES - RS57115
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602886-02.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602886-02.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONEL GUTERRES RADDE DEPUTADO ESTADUAL, LEONEL GUTERRES RADDE
Advogados do(a) REQUERENTE: NORMELIO FERREIRA DE AMORIM - RS68673, MAURICIO DALL OLMO DE AMORIM - RS77428,
BERNARDO DALL OLMO DE AMORIM - RS72926 Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO DALL OLMO DE AMORIM - RS72926,
NORMELIO FERREIRA DE AMORIM - RS68673, MAURICIO DALL OLMO DE AMORIM - RS77428
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0603423-95.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603423-95.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIO DE ALMEIDA MALAVOLTA DEPUTADO ESTADUAL, MARCIO DE ALMEIDA
MALAVOLTA Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN
VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603001-23.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603001-23.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 KARINA RODRIGUES BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL, KARINA RODRIGUES BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - SP401806, DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019 Advogados
do(a) REQUERENTE: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019, REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - SP401806
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602012-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602012-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM DEPUTADO ESTADUAL, PAULO CESAR DOS SANTOS
BRUM Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANA VAZ PINTO - RS80238, ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004 Advogados do(a)
REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/06/2019, às 13:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0600299-70.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600299-70.2019.6.21.0000 - Faxinal do Soturno - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ANDREIA DOS SANTOS FELIPE, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 119 ZONA
ELEITORAL
Requisição de Andréia dos Santos Felipe. 119ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE
n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0602908-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602908-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE CARLOS CARLES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, JOSE CARLOS CARLES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS DALAZEN CALLIARI - RS93215
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0600317-91.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600317-91.2019.6.21.0000 - Santa Maria - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: SIMONE ZINI COCCO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 041 ZONA ELEITORAL
EMENTA: Prorrogação da requisição de Simone Zini Cocco. 041ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n.
6.999/1982. Resolução TSE n 23.523/17. Instrução Normativa P n. 52/18.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600305-77.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600305-77.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Advogado do(a) INTERESSADO:
EMENTA: Prorrogação da requisição de servidores. Exercício 2019-2020. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n. 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600309-17.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600309-17.2019.6.21.0000 - São Borja - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ANE LARA GANGUILHET LUCERO JESKE, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 047ª ZONA
ELEITORAL - SÃO BORJA/RS
EMENTA: Requisição de Ane Lara Ganguilhet Lucero Jeske. 47ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n.
6.999/1982. Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600244-22.2019.6.21.0000
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600244-22.2019.6.21.0000 - Santiago - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
IMPETRANTE: MIGUEL ARGEMIRO SOARES GARIALDI (OAB/RS 54893), PEDRO VARGAS DE LIMA
PACIENTE: CRISTIANE BIANCHINI MINUZZI
IMPETRADO: JUÍZO DA 044 ZONA ELEITORAL
EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES 2018. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITORAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS APTOS A
AUTORIZAR A CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A concessão de trancamento de ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, somente cabível quando, de plano, resta
evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder. No caso em tela, não se verifica flagrante constrangimento ilegal. Mantido o indeferimento
da liminar.
2. O Código Eleitoral, no art. 35, inc. II, estabelece que compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que
lhes forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais. Não verificada a presença de
investigado ou réu detentor de prerrogativa de função, circunstância que autorizaria o deslocamento da competência para julgamento por esta
Corte ou Tribunal Superior. Confirmada a competência do juízo de primeira instância para processamento da notícia-crime.
3. A falta de justa causa para a ação penal somente é reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático ou probatório, evidenciarem-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação ou a extinção da punibilidade.
Consignada em jurisprudência a impossibilidade de análise, pela via do habeas corpus, de elementos que demandem o profundo exame de
fatos e provas, tendo em vista tratar-se de instrumento de rito sumário que não comporta dilação probatória. Demonstrada a impropriedade da
via eleita.
4. Na hipótese, há controvérsia acerca da conduta da paciente no dia da eleição, não sendo possível afirmar, de plano e sem instrução
probatória, sua atipicidade. No caso dos autos, a notícia é suficiente para provocar a investigação dos fatos relatados. Não se pode vislumbrar
a existência de ilegalidade na designação de audiência para oferecimento de proposta de transação penal. Verificados elementos aptos a
autorizar a continuidade do procedimento penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na presente via.
5. Denegação da ordem.
DECISÃO:
Por unanimidade, confirmaram a liminar e denegaram a ordem, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600319-61.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600319-61.2019.6.21.0000 - Santa Maria - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ISABEL CRISTINA BANDINELLI, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 135 ZONA
ELEITORAL
Prorrogação da requisição de Isabel Cristina Bandinelli. 135ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.
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PROCESSO 0600306-62.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600306-62.2019.6.21.0000 - Bagé - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ANA PAULA CARDOSO RODRIGUES, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 142ª ZONA
ELEITORAL - BAGÉ/RS
Requisição de Ana Paula Cardoso Rodrigues. 142ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução
TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600304-92.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600304-92.2019.6.21.0000 - Planalto - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: LIDIA INES WEBER, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 144ª ZONA ELEITORAL - PLANALTO/
RS
EMENTA: Requisição de Lídia Inês Weber. 144ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução
TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600025-09.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600025-09.2019.6.21.0000 - Dois Irmãos - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE DOIS IRMÃOS/RS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO SILVEIRA ZILLES - RS113097
REQUERIDO: SERGIO LUIZ FINK
Advogados do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS62733, ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI RS17315, MARTIN PERIUS HAEBERLIN - RS61698, DANIELA SOARES PEREIRA - RS80048, RODRIGO FUHR DE OLIVEIRA - RS102081
EMENTA
PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VEREADOR. INDEFERIDO O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO
CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 21 DA
LEI N. 9.096/95. ART. 13, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.117/09. NÃO COMPROVADA A DESFILIAÇÃO. JULGADO EXTINTO.
1. Pretensão da agremiação peticionante de reaver o cargo de vereador que teria supostamente se desligado da sua legenda. Pedido liminar
indeferido.
2. Preliminar de ausência de interesse processual acolhida. As regras para desfiliação partidária estão estabelecidas no art. 21 da Lei n.
9.096/95 e no art. 13, § 2º, da Resolução TSE n. 23.117/09 e exigem a comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz da Zona
Eleitoral em que for inscrito. Ademais, estabelecem que, contados dois dias da data de entrega da comunicação ao cartório eleitoral, o vínculo
torna-se extinto para todos os efeitos. No caso dos autos, demonstrada a invalidade da desfiliação pela falta de manifestação do demandado
perante o Juízo Eleitoral e pela presença de manifestação tempestiva, diante do juízo competente, no sentido de permanecer nos quadros da
agremiação. Não comprovada a desfiliação partidária, circunstância que acarreta a ausência do interesse processual do requerente.
3. Extinção sem resolução de mérito.
DECISÃO:
Por unanimidade, acolheram a preliminar e extinguiram o feito sem julgamento do mérito, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602672-11.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602672-11.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590, JULIANA CANMARGO DUTRA VERGARA - RS102463,
JAQUELINE MACHADO DA SILVA - RS90642
RECURSO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÃO 2018. PRELIMINARES. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. INVIÁVEL O
CONHECIMENTO DAS PETIÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRINCÍPIOS DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
APTOS A PROVOCAR A REFORMA DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1. Preliminares. 1.1. Acolhido o entendimento firmado pela Procuradoria Regional Eleitoral no sentido da possibilidade de conhecimento do
pedido de reforma da decisão como embargos de declaração, considerando o apontamento de omissão previsto nos art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como a tempestividade da interposição. Aplicação do disposto no art. 277 do
Código de Processo Civil. 1.2. Rejeitado conhecimento das petições e documentos juntados pelo candidato após a apresentação do recurso.
Aplicado princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Além disso, segundo o princípio da complementaridade, interposto o recurso
pela parte, não é possível admitir a complementação das razões recursais ou a apresentação de novos documentos, ainda que do seu
conteúdo possa ensejar justo motivo para a reforma da decisão.
2. Mérito. Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. As razões recursais e a documentação acostada aos
declaratórios não afastam o juízo de reprovação das contas, medida que somente seria alcançada com a apresentação tempestiva de cópias
dos cheques utilizados para pagamento de despesas com recursos do Fundo Especial ou pelo extrato bancário da conta dos fornecedores que
receberam os valores apontados como irregulares. Ausência de documentos aptos a sanar a irregularidade.
3. Rejeição.
DECISÃO:
Por unanimidade, rejeitaram os embargos nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0600307-47.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600307-47.2019.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: REGINA APARECIDA DUTRA DE FARIAS, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 034ª ZONA
ELEITORAL - PELOTAS/RS
EMENTA: Requisição de Regina Aparecida de Farias Sacco. 034ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n.
6.999/1982. Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0603112-07.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603112-07.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JACSON GIMENES SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, JACSON GIMENES SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602984-84.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602984-84.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RICARDO SANTOS GOMES DEPUTADO ESTADUAL, RICARDO SANTOS GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO RS048760, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: RE N. 48-73.2016.6.21.0011 PROTOCOLO: 237392016
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTÃO ZONA: 11ª - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2015 - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB DE PORTÃO (Adv(s) Felipe Menegotto OAB/RS 74.569)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB DE PORTÃO (protocolo n. 19.550/2019, fls. 408 - 414).
Agravada a Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.
Intime-se.
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de junho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 48-80.2017.6.21.0159 - PROTOCOLO: 505172017
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ZONA: 159ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - MULTA
- PROCEDENTE
Recorrente(s): EUGENIO TOLENTINO MAIRESSE (Adv(s) Cristiane Batistella Darcie OAB/RS 45.255)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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Vistos, etc.
1. EUGENIO TOLENTINO MAIRESSE, pelos representantes signatários, com fundamento no art. 276, I, "a" e "b" do Código Eleitoral e no art.
121, I e II do §4º da Constituição Federal, interpõe recurso especial (fls. 168-185) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 159163v) que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, reduzindo o valor da multa aplicada por
condenação em sede de representação por doação de recursos acima do limite legal para R$ 28.885,10 e determinando a anotação do Código
ASE 540 no cadastro do eleitor, sem que isso implique, desde já, o reconhecimento de sua inelegibilidade, que deverá ser aferida somente em
eventual registro de candidatura futuro. O Acórdão restou assim definido:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR. NÃO RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MÉRITO.
DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 23, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS
DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILITADO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICADA
SANÇÃO AO TEMPO DA DOAÇÃO. REGISTRO DE INELEGIBILIDADE NO CADASTRO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Rejeitada
a preliminar de decadência do direito de ação suscitada pelo recorrente. No caso, a representação foi ajuizada dentro do prazo legalmente
estabelecido. 2. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser somente possível o somatório dos rendimentos do casal quando o regime adotado
for o de comunhão universal de bens. No caso, a certidão juntada informa que o casal adotou o regime de comunhão parcial de bens. 3. A
doação realizada por pessoa física restringe-se a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, nos termos do
art. 23, § 1º, da Lei n. 9.504/97. Para o estabelecimento do limite legal, devem ser computados os rendimentos tributáveis, os isentos e os não
tributáveis, conforme entendimento deste Colegiado. Reconhecido como doação acima do limite legal apenas o valor que excedeu a 10%.
Readequação do valor da multa. 4. Penalidade. Aplicável à sanção prevista ao tempo da doação, qual seja, de cinco a dez vezes o valor do
excesso, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Esta Corte fixou entendimento de que a norma sancionatória mais benéfica não
retroage, privilegiando o critério do tempus regit actum em matéria de sanção administrativa. 5. Determinada a anotação do Código ASE 540
no cadastro do eleitor, em decorrência do juízo condenatório. O reconhecimento de sua inelegibilidade somente será aferido em eventual
registro de candidatura futuro, precedido de relação jurídica processual própria, assegurada a ampla defesa. Provimento parcial.
Diante da decisão supra, o recorrente maneja recurso especial alegando malferimento ao art. 1.658 do Código Civil, ao art. 23, §3º, da lei
9.504/97, redação dada pela Lei n. 13.488/2017, e aduz a ocorrência da decadência para propositura da representação, baseada em
entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral e a previsão da Súmula 21 do TSE.
Assevera que o art. 1.658 do código Civil prevê que comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento em regime de comunhão
parcial de bens, devendo, portanto, serem somados aos rendimentos do recorrente aqueles advindos de sua esposa, e o resultado obtido
deveria ser a base de cálculo para a aferição de doação acima do limite legal. Segue em seus argumentos, alegando que o c. TSE, quando
deparado com tal hipótese, não referiu em seus julgados a impossibilidade de casados em comunhão parcial terem seus rendimentos somados
para verificação do limite legal de doação.
Aduz, outrossim, que deveria ser aplicado ao presente caso a modificação do art. 23, §3º da Lei n. 9.504/97, redação dada pela Lei n.
13.488/2017, qual seja, de aplicação de multa no patamar de 100% do excedido na doação, visto ser esta a lei vigente à época do ajuizamento
da ação e da prolação da sentença, alegando não ser este caso de retroatividade de lei. Contudo, do mesmo modo, alega a possibilidade de
retroatividade da lei mais benéfica, apresentando julgados do TSE que corroborariam tal tese.
Para dar arrimo a seus argumentos, colaciona jurisprudência do TRE/SP e do TSE, a fim de comprovar divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os paradigmas selecionados.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e
foi aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião dos
julgamentos do recurso eleitoral, quando, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, após debruçar-se exaustivamente sobre os fatos
aqui expostos, decidiu fundamentadamente acerca de cada alegação trazida pelo recorrente, quando o acórdão vergastado não verificou
decadência da ação, visto previsão do art. 24-C, §3º, da Lei n. 9.504/97 que fixa a data-limite para ajuizamento da representação aqui
analisada, e encontrando-se a Súmula 21 do TSE cancelada.
Quanto à alegação de soma de rendimentos de cônjuges casados em comunhão parcial de bens para fins de aferição de doação acima do
limite legal, o e. TRE-RS, decidiu de acordo com a jurisprudência pacífica que firmou entendimento que para admitir-se a soma de rendimentos
é necessário que o regime de bens seja o da comunhão universal.
No que diz respeito à possibilidade de aplicação da nova lei de 2017, este tribunal entendeu que a lei a ser utilizada é aquela do tempo do fato,
em consonância com o entendimento pacífico do c. TSE no caso de aplicação de sanções administrativas, em exato entendimento adotado
conforme julgamento do REspe 4310, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
Isto posto, observa-se que o recorrente busca rediscutir matéria de fato pormenorizadamente analisada em acórdão, por não concordar com as
razões de decidir deste e. Tribunal Regional Eleitoral, repetindo argumentos já expostos em todas suas oportunidades recursais, o que é
defeso em sede de Recurso Especial, conforme preceitua a Súmula n.º 24/TSE1.
Verifico, ainda, que o recorrente também não logrou êxito em demonstrar o dissídio exigido pelo recurso interposto por fundamento no art. 276,
I, "b" , do Código Eleitoral, uma vez que, não realizou o devido cotejo analítico entre os julgados do TRE/SP e do TSE e o acórdão vergastado,
não havendo similitude fática entre o presente julgado e os paradigmas acostados, visto que os julgados do TRE/SP utilizados são do ano de
2013, portanto, anteriores à Resolução do TSE que regeu as Eleições de 2016, fixando a data-limite para interposição de representação por
doação acima do limite legal e os julgados do TSE quanto à retroatividade de lei mais benéfica refere-se a fatos que deixaram de serem ilícitos,
o que não é o caso apresentado, visto que a modificação foi apenas na sanção aplicada, incidindo seu acolhimento no óbice da Súmula nº. 28
do TSE.
Por fim, o recorrente junta aos autos do processo, Recurso Extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal Federal com fulcro no artigo 102,
III, alínea "a" da Constituição Federal. Contudo, não se mostra possível a este Tribunal realizar juízo de admissibilidade daquele, visto que
não cabe esse instrumento recursal no âmbito regional, tampouco é possível aplicar-se o princípio da fungibilidade, visto sua interposição
concomitante com o Recurso Especial. Nesse sentido:
"Representação. Propaganda eleitoral irregular. Art. 37 da Lei nº 9.504/97. Decisão regional. Condenação. Interposição. Recurso
extraordinário. Não-cabimento. Precedentes do STF e TSE. 1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão de Tribunal Regional Eleitoral. 2.
Em face de normas específicas que regem esta Justiça Especializada, não se aplica a regra de interposição simultânea de recurso especial e
extraordinário, como ocorre na Justiça Comum. 3. Hipótese em que não há como se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que
também interposto recurso especial contra o mesmo acórdão recorrido. [...]"
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(Ac. nº 5.117, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de junho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO RE N. 1-02.2017.6.21.0032
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - ABUSO - DE PODER ECONÔMICO - CASSAÇÃO DO DIPLOMA - INELEGIBILIDADE PROCEDENTE
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): MARCELO SAGGIN - Vereador de Palmeira das Missões (Adv(s) Antonio Martins Júnior OAB/RS 58.488, Caetano Cuervo Lo
Pumo OAB/RS 51.723 e Francisco Tiago Duarte Stockinger OAB/RS 48.799)
Vistos, etc.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo douto Procurador signatário, com fundamento no art. 121, §4º, I, e art. 276, I, do Código
Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 918-927v) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 883-893) que, nos autos do processo
em epígrafe, por maioria, deu provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, cumulada com
Representação por infração ao art. 30-A da lei 9.504/97, proposta em desfavor ao ora recorrido. O Acórdão restou assim definido:
RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 30-A DA
LEI N. 9.504/97. CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. VEREADOR. SENTENÇA PROCEDENTE. ELEIÇÕES 2016. DISTRIBUIÇÃO DE VALES-COMBUSTÍVEL.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS FATOS
ALEGADOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO.
1. Aquisição e distribuição de vales-combustível e utilização ilícita de recursos na campanha eleitoral. A Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo está prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal e comporta cabimento nas hipóteses de abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude. A representação por infração ao art. 30-A da Lei n. 9.504/97, por sua vez, busca coibir e sancionar a arrecadação e a utilização de
recursos em contrariedade às normas que regulamentam o processo de prestação de contas eleitoral.
2. A jurisprudência do TSE exige, na representação por captação e gastos ilícitos de recursos, a prova robusta do descumprimento qualificado
das nornas que regem a arrecadação de receitas e a realização de gastos na campanha, mediante a utilização dolosa de fontes vedadas de
financiamento ou pela omissão grave e intencional de informações contábeis.
3. O abuso do poder econômico requer, para sua caracterização, a violação ao bem jurídico protegido, ou seja, está vinculado à gravidade da
conduta, capaz de alterar a normalidade do pleito.
4. As exaustivas diligências realizadas não resultaram em provas inequívocas da aplicação irregular de recursos, tampouco da existência de
abuso do poder econômico. O alegado envolvimento do candidato no fornecimento de vales-combustível não deve ser presumido. A
participação deve estar seguramente demonstrada em sólidas evidências, o que não se verificou no caso concreto. Reformada a sentença e
afastadas as condenações impostas.
5. Provimento. Improcedência da ação.
Opostos embargos de declaração (fls. 899-905), foram os mesmos conhecidos e rejeitados, conforme a ementa que segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR
INFRAÇÃO AO ART. 30-A DA LEI N. 9.504/97. CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22,
INC. XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
O art. 275 do Código Eleitoral, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil, estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto ou questão acerca dos quais deveria se pronunciar o juiz. Oposição contra
decisão adequadamente fundamentada, que enfrentou a matéria de forma exauriente e rebateu todas as alegações de modo suficiente.
Inexistência da alegada contradição, restando ao embargante, caso não concorde com a subsunção do caso ao dispositivo legal citado, dirigir
a inconformidade, por meio do recurso adequado, à superior instância. Rejeição.
Diante da decisão supra, o recorrente maneja recurso especial alegando malferimento aos arts. 22, caput, da Lei Complementar 64/90 e 30-A,
caput, e §2º da Lei 9.504/97, alegando que a tese utilizada no acórdão, quanto à aplicação do Art. 368-A do Código Eleitoral, referente à
insuficiência da prova testemunhal singular, não se sustenta ao caso em tela, visto que três testemunhas comprovaram o fornecimento de valecombustível pelo recorrido. Aduz que os testemunhos de Cristiano e Simone, em que pese o fato de serem casados, devem ser considerados
de forma individualizada. Além desses testemunhos, alega que as outras testemunhas ouvidas em juízo contribuem para tal entendimento.
Assevera que, além da prova testemunhal robusta, farta prova documental comprova a distribuição de vales-combustível a eleitores, através da
apreensão de material em cumprimento a mandato de busca e apreensão e a presença de lançamentos referentes à aquisição de tais vales
em caderneta de propriedade do recorrido.
Aduz, outrossim, que os gastos ilícitos restaram comprovados nos autos, pois o valor referente ao gasto com combustível, presente na
Prestação de Contas do candidato, é diminuto em comparação às provas relacionadas nos autos, como as filmagens de vários carros com
adesivo do candidato sendo abastecidos em postos de combustíveis, testemunhos do dono do posto de abastecimento comprovando que
veículos identificados com propaganda do recorrido abasteceram em seu estabelecimento, bem como lançamentos em caderneta de
propriedade do candidato que comprovariam gastos com tal rubrica que não foram declarados na respectiva prestação de contas. Vieram os
autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. 2. Tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular
e foi aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião dos
julgamentos do recurso eleitoral e dos aclaratórios, quando o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul concluiu pela insuficiência do
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caderno probatório a ensejar um sólido juízo de condenação, como exigido pelo art. 30-A da Lei 9.504/97, que justificasse a sanção de
cassação de mandato eletivo do recorrido na decisão prolatada em acórdão profundamente fundamentado.
Isto posto, o recorrente, em sede de apelo especial, ao pretender reanalisar matéria de fato, repisando considerações acerca da qualidade dos
testemunhos e dos documentos acostados nos autos, caracteriza revolvimento fático, em franco desatendimento ao preceituado pela Súmula
n.º 24/TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de junho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 125
PORTARIA TRE-RS P N. 125, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Art. 1.º Designar o servidor Dione Santos de Almeida, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado – Operação de Computadores, para a
Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da Presidência, para desenvolvimento de projeto junto à Escola Judiciária Eleitoral – EJERS, a
partir de 06-5-2019.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0603635-19.2018.6.21.0000
Processo Classe: 0603635-19.2018.6.21.0000
RELATOR(A): RAFAEL DA CAS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630) - Contas - Não Apresentação das Contas (11698)
REQUERENTE: JOSE CARLOS RAYA NEDEL, ELEICAO 2018 JOSE CARLOS RAYA NEDEL DEPUTADO ESTADUAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 010/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RAFAEL DA CAS MAFFINI, RELATOR DO PROCESSO n. 060363519.2018.6.21.0000 , ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630) - Contas - Não Apresentação
das Contas (11698), EM QUE FIGURA COMO REQUERENTE: JOSE CARLOS RAYA NEDEL, 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. 0603635-19.2018.6.21.0000, Espécie: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual
(11630) - Contas - Não Apresentação das Contas (11698), referente à omissão do dever de prestar contas à justiça eleitoral, sendo este edital
para citar JOSE CARLOS RAYA NEDEL, com último endereço conhecido e informado no Sistema de Candidaturas ¿ CAND, durante o
processo eleitoral, Rua Guilherme de Almeida, 304, Apartamento 701, Santa Marta, Passo Fundo - RS - CEP: 99036-340, 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. 2568633), 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. 2802633) 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. 2802633, de lavra do Exmo. Des.
RAFAEL DA CAS MAFFINI, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos três dias do mês de junho 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.

Despachos
PROCESSO 0603042-87.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603042-87.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 TONY DE SIQUEIRA SECHI DEPUTADO FEDERAL, TONY DE SIQUEIRA SECHI
Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TONY DE SIQUEIRA SECHI DEPUTADO FEDERAL, TONY DE SIQUEIRA SECHI
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 2978683, 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, 3 de junho de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 119/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Everton
Behling,
Assistente
IV
da 3,5
Coordenadoria de Assuntos Judiciários e
Correicionais (FC-4)

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

Gisele Beretta Notti, Técnico Judiciário, Área 3,5
Administrativa, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

Rosaura Macagnan Viau, Assistente III da 3,5
Seção de Assuntos Judiciários (FC-3)

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

R$ 3.528,00

-R$ 434,28

R$ 3.093,72

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Lagoa Vermelha - 10 a 11-6-2019 e São José do Ouro - 11 a 13-6-2019
10 a 13-6-2019

MOTIVO:

Inspeção nas 28ª e 103ª ZEs, de 10 a 13-6-2019. Proc.: 0003848-96.2019.6.21.8000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 27-5-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-57.2019.6.21.0008
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Pinto Bandeira
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE PINTO BANDEIRA (ADV(S) GUILHERME SCHRAMM-OAB 85365)
RESPONSÁVEL(S) : HELENO FACCHIN E DIOGO RUBBO (ADV(S) GUILHERME SCHRAMM-OAB 85365)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Progressistas de Pinto Bandeira/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 29.04.2019, conforme protocolo n. 14.018/19.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 013/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, sem impugnações (fl.41).
Sobreveio o relatório conclusivo com a análise técnica opinando pela aprovação das contas (fl. 42).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Examinadas as contas, não foram encontradas irregularidades, bem como não foram constatadas impropriedades, nos termos
da ResoluçãoTSE n. 23546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Progressistas de Pinto Bandeira/RS, com fundamento no artigo 46, inciso I,
da Resolução TSE n. 23546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Após o término do prazo recursal, arquive-se.
Bento Gonçalves, 03 de junho de 2019
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
Juíza Eleitoral da 008ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-48.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) DANILO VAZ BALTRAMI-OAB 29057)
RESPONSÁVEL(S) : EDMUNDO PETER E CIBELE LIPPERT DE BARROS ALENCASTRO (ADV(S) DANILO VAZ BALTRAMI-OAB 29057)
Encerrada a produção probatória dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, consoante art. 40
da Res. TSE n. 23.546/17.
Após, voltem conclusos para sentença.
Camaquã, 24 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

14ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-21.2018.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: GERSON MARTINS
PARTIDO(S) : ÓRGÃO MUNICIPAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO SODRE SOARES E ANA LUCIA MARTINS GUTERRES
R.h.
Ante a expedição de relatório preliminar de diligências pelo analista técnico (fl. 38), intime-se o prestador de contas para manifestação acerca
das inconsistências apontadas, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Concluída a análise técnica, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias, em
conformidade com o artigo 37 da Resolução supramencionada.
Após, voltem conclusos para sentença.
Cumpra-se.
Canguçu, 04 de junho de 2019
GERSON MARTINS
Juiz Eleitoral da 014ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 18-21.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADVS. MAIQUEL ADAM – OAB/RS 69.858)
RESPONSÁVEIS: EDOHY FERREIRA DA SILVA - Presidente (ADVS. MAIQUEL ADAM – OAB/RS 69.858) e VIRGINIA QUADROS DA SILVA
- Tesoureira (ADVS. MAIQUEL ADAM – OAB/RS 69.858)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Exame Preliminar de fls. 82-3 nos moldes do despacho de fl. 72
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº. 131/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 20-88.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADVS. WILSON ANTÔNIO MOREIRA – OAB/RS 50.304)
RESPONSÁVEIS: WILSON MOREIRA - Presidente (ADVS. WILSON ANTÔNIO MOREIRA – OAB/RS 50.304) e OCIEL RIBEIRO POLES Tesoureiro (ADVS. WILSON ANTÔNIO MOREIRA – OAB/RS 50.304)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Exame Preliminar de fls. 57-8 nos moldes do despacho de fl. 47.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº. 132/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 21-73.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PROGRESSISTAS (ADVS. GIOVANA CECCONELLO – OAB/RS 70.453 e MATEUS FONTANA CASALI - OAB/RS 75.302)
RESPONSÁVEIS: DANIEL WEBER - Presidente (ADVS. GIOVANA CECCONELLO – OAB/RS 70.453 e MATEUS FONTANA CASALI - OAB/
RS 75.302) e LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA - Tesoureiro-Geral (ADVS. GIOVANA CECCONELLO – OAB/RS 70.453 e MATEUS
FONTANA CASALI - OAB/RS 75.302)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Exame Preliminar de fls. 149-50 nos moldes do despacho de fl. 139.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº. 133/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 15-66.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Chapada
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADVS. PAULO ROBERTO IHME – OAB/RS 32.588)
RESPONSÁVEIS: ADÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - Presidente (ADVS. PAULO ROBERTO IHME – OAB/RS 32.588) e ROGÉRIO ANTÔNIO
BAYS - Secretário de Finanças e Planejamento (ADVS. PAULO ROBERTO IHME – OAB/RS 32.588)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Exame Preliminar de fls. 82-3 nos moldes do despacho de fl. 72
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-21.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barra do Rio Azul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE BARRA DO RIO AZUL (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB
63903)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ARRUDA E JACIR DE RÉ (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB 63903)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido da Trabalhista Brasileiro – PTB do
Município de Barra do Rio Azul/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 12.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 15).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
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“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 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;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Partido da Trabalhista Brasileiro – PTB do Município de Barra do
Rio Azul/RS apresentada 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.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-13.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Aratiba
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B DE ARATIBA (ADV(S) JUSTIANE ARIELE BAZZAN-OAB 109948)
RESPONSÁVEL(S) : ODAIR CARLOS DALLA VECHIA E MARCOS ITAMAR LUCAS (ADV(S) JUSTIANE ARIELE BAZZAN-OAB 109948)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido Comunista do Brasil – PCDOB do
Município de Aratiba/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 13.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 17).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte do Ministério Público Eleitoral.
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 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;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Partido Comunista do Brasil – PCDOB do Município de Aratiba/RS
apresentada 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.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-87.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Arroios
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TRÊS ARROIOS (ADV(S) ABRÃO JAIME SAFRO-OAB 46547)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ VALDECIR PERTUZATI E SANDRA MARA FREIBERGER ECCO (ADV(S) ABRÃO JAIME SAFRO-OAB 46547)
Vistos, etc.
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
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I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do
município de Três Arroios/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 11.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 15).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte do Ministério Público Eleitoral.
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 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;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Três
Arroios/RS apresentada 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.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-27.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três Arroios
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA- PR DE TRÊS ARROIOS/RS (ADV(S) ABRÃO JAIME SAFRO-OAB 46547)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO BALZ E SUELMAR FERREIRA DOS SANTOS (ADV(S) ABRÃO JAIME SAFRO-OAB 46547)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido da República – PR do município de Três
Arroios/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 11.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 16).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte do Ministério Público Eleitoral.
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 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;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Partido da República – PR do município de Três Arroios/RS
apresentada 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.
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
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Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-72.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Arroios
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE TRÊS ARROIOS (ADV(S) ABRÃO JAIME SAFRO-OAB 46547)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO ALBERTO ALEBRANDT E VALDIR BADALOTTI (ADV(S) ABRÃO JAIME SAFRO-OAB 46547)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT do
município de Três Arroios/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 11.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 15).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte do Ministério Público Eleitoral.
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 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;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de Três
Arroios/RS apresentada 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.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 39-79.2019.6.21.0020
REQUERIMENTO - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação de Contas - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE BARRA DO RIO AZUL/RS (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB
63903)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ARRUDA E JACIR DE RÉ (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB 63903)
Vistos
SENTENÇA.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do Município de BARRA DO RIO AZUL, referente às
Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente, tendo havido decisão sobre as contas do partido nos autos nº 6-89.2019.6.21.0020, as quais
foram consideradas como não-prestadas.
Foi publicado o Edital nº 019/2019 em 14-05-2019, dando publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
Foi expedido relatório de diligências solicitando esclarecimentos e complementação dos documentos apresentados.
Intimado, o partido não se manifestou.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, não foi instruída com todos os documentos exigidos pela Resolução
TSE nº 23.553/2017.
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, Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 101, Página: 25

As peças que foram apresentadas estão devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Realizada a análise técnica das contas, foram apuradas irregularidades não sanadas, já que o partido manteve-se silente.
Conforme apontado no parecer técnico, a documentação apresentada não informou adequadamente a movimentação financeira da
agremiação, por não possuir conta bancária específica.
É dever do partido abrir conta bancária específica, conforme dispõe o art. 10, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, e registrá-la no
sistema SPCE-WEB. Trata-se de irregularidade que acarreta desaprovação das contas, em virtude da impossibilidade de comprovação da
movimentação financeira alegada ou sua ausência.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do Município de BARRA DO RIO
AZUL, referente às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino, ainda, a remessa de cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar
nº 64/1990, nos termos do art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se por meio do DEJERS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com baixa.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 18-06.2019.6.21.0020
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra do Rio Azul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE BARRA DO RIO AZUL/RS (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB
63903)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ARRUDA E JACIR DE RÉ (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB 63903)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Barra do Rio Azul/RS apresentou prestação de contas na modalide declaração de ausência de
movimentação de recursos, relativa ao exercício financeiro 2017, fora do prazo previsto pelo art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015. As contas
foram julgadas não prestadas nos autos do processo PC 70-36.2017.6.21.0020, sendo determinada a suspensão do recebimento de novas
cotas do fundo partidário enquanto perdurasse a inadimplência.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 11.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 14), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 16).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e
houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VII, “a”, da Resolução 23.464/2015, 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 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;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Barra do Rio Azul/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional a liberação do repasse ao fundo partidário.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-26.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra do Rio Azul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS- PP DE BARRA DO RIO AZUL/RS (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
RESPONSÁVEL(S) : EVANDRO JOEL BAGNARA E IVACI OGRODOSKI (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
Vistos.
Recebo a presente prestação de contas, apresentada como Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 2º do art.
28, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Publique-se Edital no Diário de Justiça Eletrônico com o nome dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado o prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação, na forma do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em seguida, junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados na forma do § 3º, do artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, colha-se e certifique-se nos autos acerca 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, na forma do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Realizadas as providências acima determinadas, manifeste-se o responsável pela análise técnica acerca das matérias previstas nos incisos I, II
e III do art. 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com a manifestação, vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 05 (cinco) dias.
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.
Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
Erechim, 04 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-48.2018.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA SILVA SCHRANCK-OAB 44189)
RESPONSÁVEL(S) : ANIBAL RIBAS, CARLOS TREPTON MARQUES E PEDRO RIBEIRO (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA SILVA
SCHRANCK-OAB 44189), RODRIGO GONZALES ASTURIAN
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PROGRESSISTAS - PP de Jaguarão, RS, referente ao exercício de 2017.
O partido apresentou as contas, de fls.02 a 41 e 46 a 52.
Constatada a falta de representação processual de Rodrigo Gonzales Asturian, foi determinada à fl. 56 a suspensão do feito para que no prazo
de 15 (quinze) dias, a parte regularizasse sua representação no feito, sob pena de revelia.
Foi declarada a revelia de Rodrigo Gonzales Asturian à fl. 66, por não haver o mesmo regularizado sua representação processual no prazo
estipulado, consonante edital publicado.
Foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, o edital 043/2018 consoante fl. 75, transcorrendo o prazo para impugnações in albis, fl.
79.
Sobreveio o exame preliminar à fl 80, no qual fez-se menção a que todas as peças do art. 29 da Res. TSE 23.464/2015 estavam presentes nos
autos.
Foi determinado o prosseguimento do feito, e expedido o relatório de exame da prestação de contas, de fls. 87 a 91.
Apontou o exame, os seguintes tópicos:
1 – existência de recursos de origem não identificada, depositados sob o CNPJ do próprio partido, no valor de R$ 73,00 em 03/03/2017.
2 – Existência de recursos recebidos com a identificação do CPF, porém, sem o nome do doador, sendo necessário a identificação do doador
para análise da possibilidade de recebimento de recursos de fonte vedada.
Foi determinada a intimação do partido e responsáveis para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifestassem sobre o relatório (fl. 92), prazo
que transcorreu in albis (fl.97v).
Foi emitido o parecer conclusivo, às fls. 100 a 102.
1 - O examinador constatou, apesar da omissão do partido, que os CPF elencados nos extratos, ainda aqueles sem identificação do doador,
não pertenciam a doadores identificados como fonte vedada.
2 – Há recursos depositados no CNPJ do próprio partido.
Opinou o examinador pela desaprovação das contas.
De igual forma, o Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl.104 - 104v).
O partido apresentou manifestação (fl. 106 – 107) sobre o relatório de exame, recebido ainda que intempestivo.
Foi dado prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, consoante despacho de fl. 109.
O partido apresentou defesa de fls. 115 a 119.
Conforme despacho de fl. 121, foi dada vista as partes com prazo de 03 (três) dias para alegações finais.
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O partido sem manteve inerte, o Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer anteriormente dado, no sentido da desaprovação das contas (fl.
127).
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. 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias.
Sendo assim, observo que o tópico pendente nas contas foi o recebimento de recursos em nome do próprio partido, não estando presente a
identificação do doador originário.
Versa a Res. TSE 23.464/2015 acerca dos recursos de origem não identificada:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, tendo em vista a proporção dos recursos recebidos sem identificação somarem aproximadamente 1.69% do total de valores
arrecadados, tenho por excessiva a desaprovação das contas, sendo a aprovação com ressalvas a medida que se impõe, razão pela qual
JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS - PP de Jaguarão/RS, referentes ao
Exercício de 2017, de acordo com o art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Outrossim, determino, o recolhimento ao erário dos recursos não identificados no montante de R$ 73,00, devidamente atualizado
monetariamente desde a ocorrência do fato gerador até o momento do recolhimento, na forma do Art. 60, § 1º da Res. TSE 23.464/15.
Intimem-se, inclusive o órgão partidário hierarquicamente superior, nos termos do art. 770, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral –
CNJE.
Caso inexistam repasses que permitam a realização do desconto, ou o diretório municipal esteja impedido de receber os recursos do Fundo
Partidário, bem como em silente o órgão superior, o pagamento será efetuado diretamente pelo órgão partidário municipal em uma única vez.
Devidamente intimados, no caso de inadimplemento do recolhimento, no prazo de quinze dias, determino sejam tomadas as providências para
a inscrição do órgão partidário Municipal do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), nos
termos do art. 60, I, “b” da Res. TSE nº 23.464/2015.
Comuniquem-se, após o trânsito em julgado da decisão, ao TSE e ao TRE/RS.
Devolva-se o livro diário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Jaguarão, 30 de maio de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-52.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PT - SÉRIO/RS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sério
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - SÉRIO/RS (ADV(S) MARCIA BERGMANN-OAB 38200)
RESPONSÁVEL(S) : LAURA WERNER E EZEQUIEL JOSE ARIOTTI (ADV(S) MARCIA BERGMANN-OAB 38200)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT de Sério/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 08/05/2019,
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 14.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.20), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.22.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas, em que pese apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi
constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo
Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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 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;"
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Portanto, nos termos do dispositivo acima mencionado, estando regulares as contas, apesar de intempestivas, cabe a sua aprovação, com a
ressalva da intempestividade, sendo esta relevante quanto à deficiência da organização partidária, mas não suficiente para ensejar a sua
desaprovação, com as consequências dela decorrentes.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de SÉRIO/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-82.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PP - SÉRIO/RS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sério
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS - SÉRIO/RS (ADV(S) FABIO DA SILVA-OAB 112.425)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO ARNHOLD E FELIPE KUNZLER (ADV(S) FABIO DA SILVA-OAB 112.425)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do PROGRESSISTAS PP de Sério/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 07/05/2019,
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 14.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.20), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.22.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas, em que pese apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi
constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo
Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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 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;"
Portanto, nos termos do dispositivo acima mencionado, estando regulares as contas, apesar de intempestivas, cabe a sua aprovação, com a
ressalva da intempestividade, sendo esta relevante quanto à deficiência da organização partidária, mas não suficiente para ensejar a sua
desaprovação, com as consequências dela decorrentes.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PROGRESSISTAS - PP do Município de SÉRIO/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-75.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PT - CRUZEIRO DO SUL/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruzeiro do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - CRUZEIRO DO SUL/RS (ADV(S) SAMUEL AUGUSTO BEUREN-OAB 87079)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO GILBERTO SOARES E ARI MORARI (ADV(S) SAMUEL AUGUSTO BEUREN-OAB 87079)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do Partido dos Trabalhadores
- PT de Cruzeiro do Sul/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 15.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.21), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.23.
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de
recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, "a", da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de CRUZEIRO DO SUL/RS, com fundamento no art.
45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-61.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - MDB - PROGRESSO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PROGRESSO/RS (ADV(S) ROSINEI ROQUE ZAGO-OAB 103505)
RESPONSÁVEL(S) : ROSINEI RAQUE ZAGO E DARCI FERRARI (ADV(S) ROSINEI ROQUE ZAGO-OAB 103505)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Progresso/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 14.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.20), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.22.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de
recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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 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;"
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de PROGRESSO/RS, com fundamento no
art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-97.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PRB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - LAJEADO/RS (ADV(S) MÁRCIO ROSNI GREGORIUS-OAB 111845)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO LANG E MARCIA BEATRIZ TAG (ADV(S) MÁRCIO ROSNI GREGORIUS-OAB 111845)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do Partido Republicano
Brasileiro - PRB de Lajeado/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 13.
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Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.19), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.21.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de
recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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 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;"
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do Município de LAJEADO/RS, com fundamento no art. 45,
inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-15.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - DEMOCRATAS - LAJEADO/RS - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS - LAJEADO/RS (ADV(S) HENRIQUE FROHLICH-OAB 68868)
RESPONSÁVEL(S) : RAMATIS BIRFELD DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO MORSCHBACHER, FELIPE EWALD MILANI E VALMIR ZANATTA
(ADV(S) HENRIQUE FROHLICH-OAB 68868)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do Democratas - DEM de
Lajeado/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 21.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.27), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.29.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de
recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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 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;"
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do DEMOCRATAS - DEM do Município de LAJEADO/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019
A Doutora PRISCILA GOMES PALMEIRO, Juíza Eleitoral da 031ª Zona de Montenegro-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 Bruno de Andrade, 1.809,
bairro Timbaúva, em Montenegro, 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:
1. Partido dos Trabalhadores – PT de Brochier/RS;
2. Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Montenegro/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, que vai afixado
no local de costume.
Montenegro-RS, 4 de junho de 2019.
Eu, Diego Bonato Coitinho, Chefe de Cartório da 031ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 32-54.2019.6.21.0031
Partido: Progressistas - PP de Montenegro/RS - PP. Elisangela Corrêa de Paula de Oliveira (OAB/RS 93287)
Responsáveis: Gustavo Zanatta e Tiago Feron - PP. Elisangela Corrêa de Paula de Oliveira (OAB/RS 93287)
Vistos.
Na forma do artigo 45, inciso VII, da Res. TSE n. 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo comum de
três dias, apresentar manifestação acerca da documentação juntada pela unidade de exame e pelo Ministério Público Eleitoral.
Com a apresentação da manifestação ou transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Montenegro, 31 de maio de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 29-02.2019.6.21.0031
REQUERIMENTO - DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE MONTENEGRO/RS (ADV(S) IDIVÂ BECKER CARLOS-OAB 39707)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON LUIZ TIMM E VLADEMIR RAMOS GONZAGA (ADV(S) IDIVÂ BECKER CARLOS-OAB 39707)
I - RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Montenegro/RS, relativa ao
exercício financeiro de 2016.
Apresentadas as contas (fls. 02-29), foi certificado o trânsito em julgado da sentença que julgou as contas como não prestadas (fl. 30), sendo
determinado o processamento das peças como Requerimento de Regularização e a juntada de documentos (fl. 30v).
Juntados aos autos cópia da sentença e de petição da AGU (fls. 32-37), o servidor designado para o exame verificou a conformidade na
apresentação dos conteúdos e peças previstos no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015 (fl. 38).
Elaborado parecer conclusivo opinando pela regularização da situação de inadimplência do órgão partidário (fls. 39-40), foram despachados os
autos determinando vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 41).
Em seu parecer, o parquet opinou pela regularização da situação de inadimplência (fl. 42).
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
O requerimento de regularização de contas não prestadas está previsto no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 59 Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
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§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver
sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido recebeu R$ 961,88 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) de recursos de
origem não identificada, cujos valores foram recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme informado pela Advocacia-Geral a União. Ainda, não
há, nos presentes autos, notícias de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, motivo pelo qual a
regularização da situação de inadimplência do órgão partidário, relativa ao exercício financeiro de 2016, é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, declaro REGULARIZADA a situação de inadimplência do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Montenegro/RS, relativa
à prestação de contas do exercício financeiro de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado:
1. Notifiquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político para o restabelecimento do direito ao recebimento de novas cotas do
Fundo Partidário, caso não estejam suspensos por outro motivo;
2. Oficie-ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a regularização da suspensão do registro de anotação do órgão de
direção municipal, caso não esteja por outro motivo suspenso, estando o Chefe de Cartório autorizado a subscrever o Ofício.
3. Devolvam-se, por Carta Registrada, os Livros Diário e Razão.
Com o cumprimento das diligências, arquivem-se.
Montenegro, 03 de junho de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-41.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE MONTENEGRO/RS (ADV(S) CLEONIR LUIZ DOS REIS-OAB 39652)
RESPONSÁVEL(S) : ADAIR JOSÉ DA SILVA E GILBERTO LUIZ METZEN (ADV(S) CLEONIR LUIZ DOS REIS-OAB 39652)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, acerca do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do
município de Montenegro-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Adair José da Silva e Gilberto Luiz Metzen (fls. 02-50).
Juntada a certidão de composição do órgão partidário (fls. 52-52v), foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual manifestouse por aguardar a análise das contas pela equipe técnica (fl. 54).
Publicado o Edital de Publicação n. 009/2019 (fl. 56) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 60), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 61).
Juntada documentação complementar pelo órgão partidário (fls. 58-59), foi realizado o Exame Preliminar (fl. 62), sendo constatada a
conformidade na apresentação da documentação obrigatória.
Efetuado o Exame das Contas, verificou-se a inexistência de inconsitência nas contas (fls. 63-64v.).
Elaborado o Parecer Conclusivo, o servidor designado para o exame opinou pela aprovação das contas, considerando a inexistência de
irregularidades ou impropriedades (fls. 65-66).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, na forma explicitada no Parecer Conclusivo (fl. 67).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 52-52v., o Movimento
Democrático Brasileiro esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Montenegro-RS, tendo como responsáveis
financeiros o presidente Adair José da Silva e o tesoureiro Gilberto Luiz Metzen, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, da análise do Parecer Conclusivo de fls. 65-66 e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 67), constata-se a inexistência de
qualquer impropriedade ou irregularidade nas presentes contas, motivo pelo qual sua aprovação é medida que se impõe, na forma do artigo
46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do município de Montenegro-RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, apresentadas por Adair José da Silva e Gilberto Luiz Metzen, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante
os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 03 de junho de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
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32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-70.2016.6.21.0032
2015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DELFINO SUZANO-OAB 8237), LUCIO FLAVIO BORGES E JOEL ALEXANDRE
RUBERT
MUNICÍPIO(S) : PALMEIRA DAS MISSÕES
Vistos.
Ante o não pagamento da parcela relativa ao mês de maio de 2019, intime-se o partido para que regularize os pagamentos, cientificando-o
acerca de que o inadimplemento de três parcelas, consecutivas ou não, poderá acarretar a rescisão do parcelamento deferido e a remessa do
débito para inscrição em dívida ativa da União.
Palmeira das Missões, 04 de junho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-09.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALINE RESCHKE ENDLER-OAB 99493 E MARINA SOMAVILLA
FEVERSANI-OAB 98.091)
RESPONSÁVEL(S) : BERNADETE STAPAZON MACHADO, CLEDI TERESINHA CABRAL MACHADO E ILVO ROHRIG (ADV(S) MARINA
SOMAVILLA FEVERSANI-OAB 98.091), PAULO MURILO MARQUES BARRERA
Vistos.
Cabe ao partido fazer a prova de suas alegações, ficando deferido o prazo de 10 (dez) dias para que comprove nos autos quais seriam os
vereadores ou pessoas ligadas a Câmara de Vereadores que teriam feito as doações, com os respectivos CPFs.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 104-98.2016.6.21.0046
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2014 - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
REQUERENTE(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS E REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA (ADV(S) REGINALDO COELHO DA SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185), PAULO FERNANDO
COLLAR TELLES (ADV(S) REGINALDO COELHO DA SILVEIRA-OAB 22118), ARMINDO FERREIRA DE JESUS (ADV(S) TISSIANO DA
ROCHA JOBIM-OAB 74.185)
Vistos.
Defiro o parcelamento requerido a fls. 375, nos termos do art. 6º da Resolução TRE/RS nº 298/2017.
Assim, proceda o Cartório com as providências elencadas no referido artigo e quanto ao previsto no art. 7º da Resolução citada:
"Art. 6º Deferido o parcelamento, o devedor será intimado da decisão judicial, assim como da emissão da GRU referente à primeira parcela,
com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação.
§ 1º As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo.
§ 2º Para pagamento das demais parcelas, fica dispensada a intimação ou aviso, devendo as correspondentes guias de recolhimento ser
retiradas mensalmente pelo devedor, no cartório eleitoral ou na Secretaria Judiciária, conforme o caso, mediante apresentação da guia anterior
devidamente quitada.
§ 3º Somente é permitida a entrega ao devedor da guia referente à parcela a vencer, sendo vedada a entrega, em conjunto, de todas as guias
do parcelamento.
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Art. 7º O valor de cada parcela, por ocasião da emissão da respectiva GRU, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do SELIC,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1 % (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado."
Intime-se.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 30 de maio de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 025/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, as Prestações de Contas de Campanha de Partidos das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes Partidos:
Movimento Democrático Brasileiro - MDB - de Santa Margarida do Sul-RS;
Progressistas - PP - de Santa Margarida do Sul-RS;
Solidariedade - de Santa Margarida do Sul-RS;
Progressistas - PP - de São Gabriel-RS;
Partido Republicano Brasileiro - PRB - de São Gabriel-RS;
Partido dos Trabalhadores - PT - de São Gabriel-RS;
Partido Verde - PV - de São Gabriel-RS;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 03 de junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.

54ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-89.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fontoura Xavier
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO DE SOUZA CIGOLINI E MAIARA LORENA STRAPASSON (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCHOAB 89752)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão provisório do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB do município de FONTOURA XAVIER, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 11). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fl. 16).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 17).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão provisório do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB do município de FONTOURA XAVIER, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando assim
presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fl. 16).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB do
município de FONTOURA XAVIER, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
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Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 04 de junho de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-37.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fontoura Xavier
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALEXANDRE CALEGARI CHITOLINA-OAB 59610)
RESPONSÁVEL(S) : OSCAR ROGÉRIO PINTO DA SILVA E OSMAR DO AMARANTE BATISTA (ADV(S) ALEXANDRE CALEGARI
CHITOLINA-OAB 59610)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão definitivo do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT do município de FONTOURA XAVIER, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 11). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fl. 16).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 17).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão definitivo do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de FONTOURA XAVIER, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro,
gozando assim presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fl.
16).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
do município de FONTOURA XAVIER, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 04 de junho de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-22.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fontoura Xavier
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS-PP (ADV(S) TEREZINHA EUNICE PORTELA DOS SANTOS-OAB 23882)
RESPONSÁVEL(S) : ILO FINATTO E IVAN BORGES (ADV(S) TEREZINHA EUNICE PORTELA DOS SANTOS-OAB 23882)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão definitivo do PROGRESSISTAS – PP do município
de FONTOURA XAVIER, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 10). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fl. 15).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 16).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão definitivo do PROGRESSISTAS – PP
do município de FONTOURA XAVIER, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando assim presunção de veracidade.
No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fl. 15).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PROGRESSISTAS – PP do município de
FONTOURA XAVIER, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
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Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 04 de junho de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-74.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ibirapuitã
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EVANDRO BORGES DA SILVA-OAB 59359)
RESPONSÁVEL(S) : JOSIL MORAIS E SALVIO JAIR TAVARES (ADV(S) EVANDRO BORGES DA SILVA-OAB 59359)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão definitivo do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB do município de IBIRAPUITÃ, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 44). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fl. 49).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 50).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão definitivo do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do município de IBIRAPUITÃ, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando
assim presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fl. 49).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
MDB do município de IBIRAPUITÃ, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 04 de junho de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-07.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Soledade
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) GUSTAVO LUIS BALDISSERA-OAB 68278)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS DE BORBA ANDRADE E CONCEIÇÃO ROSA DAS NEVES (ADV(S) GUSTAVO LUIS BALDISSERAOAB 68278)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão provisório do DEMOCRATAS – DEM do município
de SOLEDADE, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fls. 10-11). Decorrido o prazo assinalado, não houve
nenhuma contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fl. 16).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 17).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão provisório do DEMOCRATAS – DEM
do município de SOLEDADE, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando assim presunção de veracidade. No mesmo
sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fl. 16).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do DEMOCRATAS – DEM do município de
SOLEDADE, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
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Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 04 de junho de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 039/2019
O Doutor Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 055ª 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, n. 1780,
corre o prazo de 05 (cinco) dias para que JUSCIMAR JOSÉ MENDES regularize sua representação processual, sob pena de revelia, nos autos
do processo de prestação de contas partidária do PP de Parobé/RS, do exercício financeiro de 2018, que tramita nesta zona eleitoral sob o n.
59-62.2019.6.21.0055.
PRAZO: 05 (cinco) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Taquara-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, SIMONE KRÁS AMORETTI, Chefe de Cartório da 055 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral.

56ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 019/2019
O Doutor Leonardo Bofill Vanoni, Juiz Eleitoral da 056ª Zona de Taquari-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 Margarida Ribeiro n° 16,
em Taquari/RS, 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, as declarações de ausência de movimentação de recursos referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018,
relativas ás Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partido políticos:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) – Tabaí – apresentada por Rogério Adriano Lopes de Oliveira, Presidente do Partido e Ana
Cleni Saldanha Tesoureira do partido.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Taquari-RS, 30 de maio de 2019.
Eu, Leonardo Berta Wayne, Chefe de Cartório da 056ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Leonardo Bofill Vanoni,
Juiz Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 358-41.2016.6.21.0056
INQUÉRITO - AÇÃO PENAL - ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ROSANE CAPELA VAZ (ADV(S) MARIANA ORNELES MARTINS-OAB 70562)
Vistos, etc.
I. Relatório.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Rosane Capela Vaz, brasileira, RG 7080726198, nascido em 23/12/1979, natural de
Taquari/RS, filha de Ancelmo José F. de Oliveira e Nádia Maria Capela de Oliveira, residente na rua Riachuelo, 136, Bairro Praia, dando-a
como incurso nas sanções dos artigo 299 do Código Eleitoral, pelos seguintes fatos narrados na exordial acusatória:
"No dia 24 de setembro de 2016, por volta das 18h10min, em local incerto, na cidade de Taquari, a denunciada Rosane Capela Vaz solicitou,
para si ou para outrem, uma bateria de carro ao candidato a vereador Clóvis Schenk Bavaresco em troca de votos.
Na ocasião, a denunciada entrou em contato com o candidato pela rede social facebook e solicitou-lhe a mencionada dádiva. A solicitação
tinha intuito de troca de votos, considerando que ocorreu durante o período eleitoral, e a denunciada não tinha qualquer tipo de relação com o
candidato. A oferta de votos não foi aceita pelo candidato (...)."
Em audiência, a acusada recusou a proposta de suspensão condicional do processo (fl. 41).
A denúncia foi recebida em 21/11/2017. (fl 47).
Citada, a ré apresentou resposta à acusação, por meio de defensor constituído. Postulou novo oferecimento de suspensão condicional do
processo pelo representante do Ministério Público, bem como negou a autoria delitiva, pela ausência de dolo específico (fl. 57).
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Inaplicáveis às hipóteses do artigo 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvida uma
testemunha e interrogada a ré.(fl.73).
Substituídos os debates por memoriais escritos, o Ministério Público, após análise detida da prova, requereu o julgamento de procedência da
denúncia, uma vez que comprovadas materialidade e autoria delituosas através do conjunto probatório carreado aos autos (fl. 81-83).
Nomeado defensor dativo, foram oferecidos memoriais, em que foi alegada atipicidade da conduta, bem como ausência de materialidade pela
insuficiência de provas para a condenação. (fl.104-112).
Os autos vieram conclusos para o julgamento.
É o relatório. Passo a fundamentar.
II. Fundamentação.
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Eleitoral em que imputa à denunciada a prática do delito previsto no artigo 299 do
Código Eleitoral.
Inicialmente, cumpre salientar que não merece ser acolhido o pedido de novo oferecimento do benefício da suspensão condicional do
processo, por ausência de previsão legal nesse sentido. Ao representante do Ministério Público atribui-se a função de realizar tal proposta,
que, no caso, foi recusada pela denunciada, restando preclusa a questão.
Não existindo outras ponderações preliminares a serem analisadas, tendo o feito transcorrido em obediência ao devido processo legal ,
desloco minha atenção, doravante, ao mérito da causa.
II.I. Do mérito.
A inicial acusatória imputa à ré Rosane a prática do delito prevists no artigo 299 do Código Eleitoral, consistente em solicitar, para si ou para
outrem, uma bateria de carro a candidato a vereador em troca de votos.
A existência do delito e sua a autoria, contudo não restaram suficientemente comprovadas.
Clóvis Bavaresco, ouvido como testemunha, disse que na noite que recebeu uma mensagem estava em casa sozinho. Estava na internet e viu
uma pessoa, que se não se engana era Rosane Capela. Ela pedia uma bateria. Era candidato. Achou que era brincadeira. Chocou muito
aquele fato. Olhou no face e em minutos ela lhe excluiu. No outro dia foi no MP e mostrou a mensagem ao Promotor. Disse que não queria o
prejuízo dela. Renato, vulgo Cabeça, é seu conhecido. A ré nunca falou que queria a bateria em troca de voto. Ela só pediu a bateria.
Entendeu que seria em troca de voto, pelo contexto. Foi fato único.
A ré, quando interrogada, disse que pediu bateria de carro, mas não quis vender o voto. O seu padrasto trabalhava na chácara de Clóvis. Não
quis vender o voto.
Com efeito, negada a autoria, resta imprescindível para o acolhimento da pretensão condenatória que, em juízo, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, fosse produzida prova irrefutável no tocante aos elementos que integram o delito em questão.
No caso, nos termos do artigo 299 do Código Eleitoral, o delito considera-se consumado com a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita.
Exige o tipo, assim, que seja ofertado voto ou, ao menos indicado, de alguma forma, possível votação em troca de favor, o que não restou
comprovado no caso dos autos, inexistindo prova além da dúvida razoável de que tenha sido praticado o delito.
A imagem juntada aos autos só demonstra pedido da parte ré por uma bateria de carro, ausente qualquer comentário relacionado à troca de
seu voto ou do voto de terceiros pelo favor requerido, bem como inexistente indício de conversa relacionada à candidatura do vereador em
questão. Ao contrário, a mensagem dá conta de pedido seguido de ríspida negativa, sem prosseguir o diálogo entre as partes.
Ainda, a denunciada, além de fazer parte do rol de contatos do vereador em rede social, também aponta que seu padrasto era pessoa
conhecida do vereador, o que foi confirmado pelo mesmo, demonstrando, assim, não se tratar de alguém totalmente desconhecida para a
vítima.
A mera afirmação, pelo órgão do Parquet, de, em épocas eleitorais, ser comum a prática de troca de votos por bens não gera presunção da
consumação delitiva, ausente provas de que no caso concreto tenha havido oferecimento explícito ou implícito de voto em troca de favores.
A prova produzida pela acusação, repise-se, não foi capaz de afastar a dúvida razoável sobre a existência do delito e sua autoria(reasonable
doubt). Havendo dúvida, pois, a solução a ser alcançada lhe é favorável.
À propósito, Renato Brasileiro, in Manual de Processo Penal (2014), assim discorre:
Esse direito de não ser declarado culpado enquanto ainda há dúvida sobre se o cidadão é culpado ou inocente foi acolhido no art. 9º da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). A Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia da
Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, em seu art. 11.1, dispõe: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a
que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem
todas as garantias necessárias para sua defesa”. (…)
Na lição de Marco Antonio Marques da Silva, há três significados diversos para o princípio da presunção da inocência nos referidos tratados e
legislações internacionais, a saber: 1)tem por finalidade estabelecer garantias para o acusado diante do poder do Estado de punir (…); 2) visa
protefer o acusado durante o processo penal (…; 3) trata-se de regra dirigida diretamente no juízo de fato da sentença penal, o qual deve
analisar se a acusação provou os fatos imputados ao acusado, sendo que, em caso negativo, a absolvição é de rigor (significado de presunção
de inocência na Declaração Universal de Direitos dos Homens e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. (sem grifo no original) (p.
49)
E continua:
O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das
provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes,
cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando
além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. (sem grifo no original) (p. 50)
Na lição do Des. Nereu Giacomoli sobre a garantia fundamental da não-culpabilidade:
(…) A regra de tratamento da pessoa como inocente (sujeito de direitos) e não como culpada, semiculpada ou presumivelmente culpada
(objeto processual) porque foi detida em flagrante, porque foi indiciada num inquérito policial ou acusada (denúncia ou queixa-crime) irradia
efeitos endoprocessuais, a serem seguidos pelos sujeitos processuais, mas também extraprocessuais, a ser observados por terceiros, pessoas
físicas e jurídicas, mormente na utilização do nome e da imagem do suspeito ou do acusado. Uma leitura das regras do processo penal, a
partir do princípio da presunção de inocência, é uma exigência constitucional irrenunciável e demonstrativa do grau de evolução da valoração
do ser humano e da cidadania, bem como da passagem do plano da retórica política à concretização constitucional. 3
Sobre a questão, ainda é interessante colacionar o paradigmático julgado do STJ, no qual o modelo sobre a forma da apreciação da verdade
processual penal é enfrentado:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DELITO DE FALSUM. REEXAME E REVALORAÇÃO DA PROVA. SILÊNCIO DO RÉU.
LIVRE CONVENCIMENTO E CONVICÇÃO ÍNTIMA.
(...)
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IV – A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza
subjetiva do julgador.
(...).4
Em suma, o rumo é a absolvição da ré, em razão da carência de provas, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP.
III. Do dispositivo.
Diante do exposto, Julgo Improcedente o pedido veiculado na denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Rosane Capela Vaz para
ABSOLVER a ré da acusação de prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP.
Expeça-se BIE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 49-83.2017.6.21.0056
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Violação do Sigilo do Voto Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUIS MATEUS SILVA DE AGUIAR (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
I. Relatório.
O Ministério Público ofereceu em face de Luis Mateus Silva de Aguiar, brasileiro, RG 6096789083, nascido em 21/09/1988, residente na Rua
Orfelino da Costa Pereira, 36, colônia 20, em Taquari/RS; dando-o como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Eleitoral, c/c 14,II, do
Código Penal, do artigo 296 do Código Eleitoral e do artigo 331 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pelos
seguintes fatos narrados na exordial acusatória:
1º FATO.
No dia 02 de outubro de 2016, no período da manhã, na Seção Eleitoral 0055, da Zona Eleitoral 0056, no Município de Taquari, o denunciado
tentou violar o sigilo de voto.
Na ocasião, conforme ata eleitoral e depoimentos, o réu, ao exercitar seu direito de voto, tentou violar o sigilo ao retirar aparelho celular do
bolso, em frente à urna eletrônica para fotografar seu voto, tendo sido alertado que a prática era vedada.
2º FATO.
Na mesma oportunidade, o denunciado promoveu desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais ao tumultuar o ambiente, proferindo
xingamentos à Presidente da Mesa Receptora.
3º FATO.
Na mesma data e local, o denunciado desacatou Veridiane Cardoso da Costa, Presidente da Mesa Receptora, funcionária pública para fins
legais no exercício da função.
Na ocasião, em decorrência do primeiro fato delituoso, o denunciado efetuou xingamentos, desacatando a Presidente da Mesa ao proferir
palavras de baixo calão descritas na denúncia.
A denúncia foi recebida em 07/11/2017 (fl 4).
Citado, o requerido apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado. A defesa negou a autoria delitiva, bem como postulou o
oferecimento da suspensão condicional do processo(fl. 90/93), o que restou afastado por este juízo (fl. 95).
Inaplicáveis às hipóteses do artigo 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 147) , oportunidade em que foram
ouvidas cinco testemunhas e decretada a revelia do acusado. (fl. 175).
Substituídos os debates por memoriais escritos, o Ministério Público, após análise detida da prova, sem alterar os fatos narrados na exordial
acusatória, requereu a condenação pela forma consumada do delito 312 do Código Eleitoral, e dos demais delitos descritos na denúncia, uma
vez que comprovadas materialidade e autoria delituosas através do conjunto probatório carreado aos autos (fl. 181/183).
A defesa, por sua vez, em memoriais, alegou insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, reconhecimento da princípio da
consunção entre os delitos previstos no artigo 296 do Código Eleitoral e artigo 331 do Código Penal(fl. 185/192).
Os autos vieram conclusos para o julgamento.
É o relatório. Passo a fundamentar.
II. Fundamentação.
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em que imputa ao réu prática dos delitos previstos nos artigos 312 e 296 , ambos do
Código Eleitoral, bem como a prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Não existindo questões preliminares a serem analisadas, tendo o feito transcorrido em obediência ao devido processo legal , desloco minha
atenção, doravante, ao mérito da causa.
II.I. Do mérito.
II.I.I 1º fato.
A inicial acusatória imputa aos réu a prática do delito previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, cuja consumação se dá com a simples violação
ou tentativa de violação do sigilo do voto, desimportando que se alcance ou não qualquer resultado material.
Conforme a narrativa dos fato delituosos descritos na denúncia, o réu, ao exercitar seu direito de voto, tentou violar o sigilo ao retirar aparelho
celular do bolso, em frente à urna eletrônica, para fotografar seu voto.
A materialidade restou consubstanciada pelo ata da mesa receptora de votos (fl. 12), dotada de fé pública, que dá conta de o réu foi flagrado
na posse de aparelho telefone celular no momento em que realizava seu voto na urna, bem como de que não foi salva fotografia do voto no
referido aparelho.
Quanto à autoria, passo ao exame da prova oral colhida.
Os réu não compareceu à audiência, tendo sua revelia decretada.
A testemunha Veridiane Cardoso da Costa, presidente da sessão, relatou em juízo (mídia à fl. 177) que estava sentada em frente à cabine de
votação, tendo o réu sido avisado que era vedado o uso de celular. Ainda, apontou existir no local diversos cartazes noticiando a proibição do
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uso de aparelho de telefone celular no momento da votação. Disse que o denunciado pegou aparelho de telefone do bolso durante a votação,
momento em que a depoente confiscou o referido telefone celular, impedindo o acusado de registrar seu voto. Arguiu que o réu começou a
gritar e discutir, vindo a proferir palavras de baixo calão para a presidente da sessão, o que tumultuou a ordem dos trabalhos. Afirmou que a
votação ficou parada por mais de meia hora.
A testemunha Elisa Gonçalves , mesária, referiu que o réu passou para a cabine de votação com aparelho de telefone celular, vindo a ser
apreendido pela presidente da mesa. Apontou que a conduta do denunciado atrapalhou a votação pela discussão ocorrida no momento dos
fatos. Recorda de ter ouvido palavras de baixo calão.(mídia à fl. 177).
A testemunha Fábio Souza da Rosa , mesário, disse que presenciou a apreensão do aparelho de telefone celular, bem como a discussão
travada pelo denunciado. Apontou que o réu proferiu palavrões, bem como dificultou o regular desenvolvimento da votação.(mídia à fl. 177).
A testemunha Franciele Souza da Silveira , secretária de votação, referiu que presenciou a apreensão do aparelho de telefone celular,
existindo tumulto no momento dos fatos. Apontou que o réu proferiu palavras de baixo calão para a presidente da mesa e que não confirmou
se foi efetivada fotografia do voto.(mídia à fl. 177).
A testemunha José Adriano da Sila nada esclareceu por não ter presenciado os fatos. (mídia à fl. 177)
A prova mostra-se amplamente incriminatória, apta a gerar decreto condenatório, lastreada que está na palavra firme e coerente das
testemunhas que participaram dos fatos narrados na exordial acusatória. Tanto a presidente da sessão, quanto os mesários presentes no dia
do ocorrido narraram a tentativa do réu de violar o sigilo do voto ao retirar aparelho de telefone celular de seu bolso, durante a votação, dentro
da cabine, mesmo após ter sido avisado de que tal conduta era proibida. O denunciado somente não logrou êxito em tirar a fotografia, porque a
presidente da sessão conseguiu apreender o referido aparelho de telefone a tempo. Ainda, logo após ter sido flagrado na posse do telefone, o
acusado revoltou-se tentando recuperá-lo, vindo a ofender os funcionários da justiça ali presentes, bem como a tumultuar a sessão de votação.
Por outro lado, a defesa alega que em nenhum momento restou comprovado que o acusado tentou tirar foto do registro de seu voto com o fim
de alcançar algum tipo de vantagem. Da mesma forma, inexistem provas de que o réu tenha coligação política. Sem razão, contudo.
O bem jurídico a ser tutelado pelo tipo em questão é a liberdade eleitoral e o exercício do voto, não sendo necessária a intenção do agente de
obter alguma vantagem com a prática deste delito. Logo, apesar de inexistirem provas de que o acusado tenha registrado seu voto, a mera
tentativa, mediante a conduta de retirar de seu bolso aparelho capaz de tirar fotografia, após ter sido avisado da proibição legal, demonstra o
dolo e já basta para a consumação do delito, independentemente de possuir coligação política ou não.
Nesse diapasão, confrontando a tese de defesa com a versão das testemunhas, natural que essa prevaleça mormente quando amparada em
outros elementos de prova, sendo evidente que a negativa de autoria não passa de mero expediente para afastar a responsabilidade por seus
atos.
Ressalto, ainda, ser inexistente nos autos qualquer evidência que comprove que as testemunhas teriam inventado versão alternativa para os
fatos, cometendo falsa imputação a fim de prejudicar os réus. Ao contrário, as versões são claras e uníssonas a apontar a autoria delitiva na
pessoa dos imputados.
Assim, o contexto fático recriado pela prova produzida confirma a materialidade e torna certa a autoria, não subsistindo a versão defensiva de
insuficiência de provas para a condenação.
O Ministério Público se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos narrados na exordial acusatória através de provas
colhidas em juízo, observado contraditório e ampla defesa, afastando-se qualquer dúvida razoável benéfica aos denunciados quanto aos
argumentos defensivos alusivos ao princípio do in dubio pro reo.
Em relação ao dolo, no sistema finalista de conduta adotado pelo Código Penal, ele integra a conduta e, consequentemente, o fato típico.
Concentra-se no elemento subjetivo da tipicidade formal. Conforme a teoria finalista, consiste na vontade e consciência de realizar os
elementos do tipo penal.
Bem esclarece Paulo Queiroz que, “apesar de definir o dolo como consciência e vontade de realização dos elementos do tipo, o dolo não é, a
rigor, um estado mental do sujeito, mas uma imputação a esse título (doloso), a partir da valoração dos elementos de prova (…)”. Isso porque,
pela impossibilidade de se ingressar retroativamente na intersubjetividade humana, essencialmente nos casos em que não há confissão, a
avaliação do dolo se dá pelos elementos objetivos de prova.
No caso, do exame dos elementos de prova, verifica-se que o agente atuou com dolo direto dirigido à tentativa de violar o sigilo do voto.
Cumpre referir que, ainda que não tenha sido alcançado o objetivo final de registrar o voto, uma vez que apreendido o aparelho de telefone
celular a tempo de impedir o registro, o delito consumou-se com a mera tentativa, por se tratar de delito de atentado.
Com efeito, os fatos descritos na denúncia subsumem-se ao tipo penal previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, salientando-se ainda que,
apesar de a denúncia ter descrito a figura da tentativa prevista no artigo 14, II, do CP, tal circunstância faz parte do o próprio tipo penal, razão
pela qual nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, tendo em vista as ponderações realizadas pelo Ministério público em sede
de memoriais, procedo à correta adequação típica, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, pois não existe surpresa, uma vez que os fatos
narrados na exordial acusatória não restaram alterados.
Inexistentes, assim, causas excludentes de da tipicidade e ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, porquanto o réu é imputável, capaz de
entender a ilicitude dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa, a condenação é a medida que se impõe.
II.I.II 2º fato.
A inicial acusatória imputa ao réu a prática do delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral.
A materialidade restou consubstanciada pelo ata da mesa receptora de votos (fl. 12), dotada de fé pública, que dá conta de o réu proferiu
palavras de baixo calão para a presidente da mesa, tenso o seu comportamento interrompido os trabalhos pela necessária a intervenção de
fiscal eleitoral e de outros membros da justiça.
A autoria, da mesma forma, é certa, nos termos da prova oral já analisada minuciosamente no delito anterior.
As testemunhas que participaram dos fatos narrados na exordial acusatória afirmaram, de forma uníssona, que o acusado, logo após ter sido
flagrado na posse do telefone celular, em pleno momento de votação, se revoltou, vindo a ofender a presidente da mesa, tumultuando a
sessão a sessão de votação.
Assim, não prospera a tese defensiva de que tratou-se o ocorrido de mera discussão que não gerou fila de espera. O comportamento
conflituoso do denunciado que, nos termos do depoimento da presidente da mesa, começou a gritar e discutir, vindo a proferir palavras de
baixo calão, causou desordem dos trabalhos, pois a votação foi interrompida por mais de meia hora, tendo sido necessário o auxílio de demais
membros da justiça eleitoral para paziguar o conflito, o que demonstra de forma clara o prejuízo para os trabalhos do dia.
Da mesma forma, deixa claro o prejuízo para os trabalhos os relatos das testemunhas Elisa Gonçalves e Fábio Souza da Rosa, mesários, que
referiram expressamente que a conduta do denunciado atrapalhou a votação.
Ainda, inexiste nos autos qualquer evidência que comprove que as testemunhas teriam inventado versão alternativa para os fatos, a fim de
prejudicar os réus. Ao contrário, as versões são claras e uníssonas a apontar a autoria delitiva na pessoa dos imputados, tendo o Ministério
Público se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos narrados na exordial acusatória, afastando-se qualquer dúvida
razoável benéfica aos denunciados quanto aos argumentos defensivos alusivos ao princípio do in dubio pro reo.
No caso, do exame dos elementos de prova, verifica-se que o agente atuou com dolo direto dirigido à promoção de desordem que prejudicou
os trabalhos eleitorais, sendo que os fatos descritos na denúncia subsumem-se ao tipo penal previsto no artigo 296 do Código Eleitoral.
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Inexistentes, assim, causas excludentes de da tipicidade e ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, porquanto o réu é imputável, capaz de
entender a ilicitude dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa, a condenação é a medida que se impõe.
II.I.III 3º fato.
A inicial acusatória imputa ao réu a prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal.
Conforme a narrativa dos fato delituosos descritos na denúncia, o réu, desacatou Veridiane Cardoso da Costa, Presidente da Mesa Receptora,
funcionária pública, ao efetuar xingamentos, proferindo palavras de baixo calão descritas na denúncia.
A materialidade restou consubstanciada pelo ata da mesa receptora de votos (fl. 12), dotada de fé pública, que dá conta de o réu proferiu
palavras de baixo calão para a presidente da mesa.
A autoria, da mesma forma, é certa, nos termos da prova oral colhida e detalhada quando do exame do primeiro fato narrado na denúncia.
A vítima Veridiane Cardoso da Costa, presidente da sessão, relatou em juízo que o réu, no momento da votação, ao ter seu telefone
apreendido, gritou, discutiu e proferiu palavras de baixo calão para a mesma.
A testemunha Fábio Souza da Rosa , mesário, que presenciou a apreensão do aparelho de telefone celular, bem como a discussão travada
pelo denunciado, apontou que o réu proferiu palavrões contra a presidente da mesa.
Assim, não prospera a tese defensiva de que tratou-se o ocorrido de mera discussão com expressões ofensivas. O comportamento conflituoso
do denunciado visou impedir a atuação regular da presidente da mesa e ofender a mesma no exercício de suas funções, sendo proferidas
frases tais como "tomar no cú" dentre outras descritas na denúncia e confirmadas em juízo pelas testemunhas, o que deixa claro o intuito
ofensivo que ultrapassa uma mera discussão acalorada.
Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer evidência que comprove que as testemunhas teriam inventado versão alternativa para os fatos,
a fim de prejudicar os réus, tendo o Ministério Público se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos narrados na exordial
acusatória, afastando-se qualquer dúvida razoável benéfica aos denunciados quanto aos argumentos defensivos alusivos ao princípio do in
dubio pro reo.
No caso, do exame dos elementos de prova, verifica-se que o agente atuou com dolo direto dirigido à desacatar funcionário público no
exercício da função. sendo que os fatos narrados na peça acusatória subsumem-se ao tipo penal previsto no artigo 331 do Código Penal.
Inexistentes, assim, causas excludentes de da tipicidade e ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, porquanto o réu é imputável, capaz de
entender a ilicitude dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa, a condenação é a medida que se impõe.
II.I.IV Da consunção.
Importa destacar a impossibilidade de se considerar a incidência do princípio da consunção entre o segundo e o terceiro fato, pois são delitos
que se consumam em momentos distintos e possuem objetividades jurídicas diversas, quais sejam, proteção da tranquilidade e segurança dos
serviços eleitorais e proteção da Administração Pública, em relação à dignidade e ao decoro devido aos agentes públicos no exercício de suas
funções.
No caso nenhum dos crimes a que foram condenados os réus pode ser considerado meio preparatório, modo de execução ou exaurimento do
outro, não sendo possível falar em absorção de quaisquer das infrações, haja vista a existência de crimes autônomos, previstos em Leis
diversas, com objetivo de proteção de bens jurídicos distintos.
Assim, rejeito a tese defensiva.
II.I.III Do concurso material de crimes.
Os delitos a que foi condenado o réu além de possuírem objetividades jurídicas diversas, foram consumados em momentos diversos, sendo
praticados mediante mais de uma ação, havendo pluralidade de condutas e de resultados.
Impõe-se, assim, reconhecer o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do CP, que adota o sistema do cúmulo material, aplicando-se
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o réu.
III. Do dispositivo.
Diante do exposto, Julgo Procedente a denúncia para condenar Luis Mateus Silva de Aguiar como incurso nas sanções do 312 do
Código Eleitoral, do artigo 296 do Código Eleitoral e do artigo 331 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código
Penal
Passo a individualizar a pena.
IV. Da dosimetria da pena.
O Código Penal adotou o critério trifásico (também conhecido como Hungria) para a aplicação da pena (art. 68 do Código Penal). Em suma, a
dosimetria da pena se divide em três etapas distintas e consecutivas, quais sejam: (i) fixação da pena-base, através do exame das
circunstâncias judiciais; (ii) aplicação de atenuantes e agravantes; (iii) incidência das causas de aumento e diminuição da pena.
A respeito do cálculo da pena-base e da análise das circunstâncias judiciais (que corresponde à primeira fase da fixação da pena), há certa
polêmica e alguns entendimentos bem conhecidos, já que o Código Penal não traz uma fórmula clara e objetiva, deixando uma zona de
penumbra legal. As três principais correntes são: (i) discricionariedade do juiz; (ii) termo-médio; (iii) fracionamento das circunstâncias. Sou
adepto da terceira vertente. Explico.
A questão da discricionariedade judicial foi tema de um dos maiores debates jusfilosóficos da segunda metade do Século XX. Nele, Ronald
Dworkin lançou um corajoso ataque à teoria positivista, direcionando-o ao modelo de regras defendido por Hart (a quem substituiu na Cadeira
de Teoria Geral do Direito na Universidade de Oxford, em 1969). Em brevíssima síntese, Dworkin sustenta que: (i) especialmente nos hard
cases, o intérprete não recorre apenas às regras, mas também aos princípios; (ii) a ideia positivista de que, não havendo regra aplicável ao
caso, estaria o intérprete exercendo o seu poder discricionário para decidir deve ser rechaçada; (iii) neste caso, o intérprete não decidiria
discricionariamente, mas conforme os princípios jurídicos.
A partir dessa nova tese trazida por Dworkin é que a teoria dos princípios se desenvolve (inclusive com outros autores, como Alexy, Àvila, etc.)
e passa a buscar incessantemente, juntamente com a teoria da argumentação jurídica, a fulminação ou redução máxima da discricionariedade
judicial. E é isso que busco diariamente na atividade jurisdicional: restringir ao máximo o campo da discricionariedade, para que possa
encontrar a solução mais adequada do sistema jurídico, independentemente da minha visão individual de justiça.
Por óbvio, respeitando posições diversas, meu entendimento é de que a avaliação das circunstâncias judiciais não se dá forma discricionária,
seja ela vinculado ou não. Essa é uma solução positivista superada (Hart e Kelsen), a qual, ao contrário da visão kantianiana perfeccionista,
apontou o problema das lacunas e da indeterminação do direito na sua aplicação, sem, contudo, trazer a sua solução, delegando-a (ao menos
Hart explicitamente) para a malfadada discricionariedade. Alexy e Dworkin apresentam teses diversas, mas que buscam solucionar esta
mesma questão sem recorrer à discricionariedade, buscando no sistema a resposta adequada. Nelas é que busco o substrato teórico para a
correta aplicação do direito.
Embora conheça os argumentos a favor, data venia, também entendo que a resposta adequada do sistema não é a aplicação da teoria do
termo-médio. Não visualizo previsão legal para tanto, tampouco que se possa chegar a uma interpretação constitucional adequada que
conduza a tal conclusão.
Como tenho reiteradamente repetido, sou adepto de uma postura de autorrestrição judicial (self restreint). As teorias dos princípios,
argumentação jurídica, interpretação constitucional, controle de constitucionalidade, etc., causaram forte sedução nos interpretes. Muitas vezes
as noções individuais de justiça e de interpretação constitucional foram colocadas à frente da democracia representativa e das leis,
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aproximando-se, em algumas ocasiões, da noção de realismo jurídico e de discursos políticos, o que é objeto de crítica por um dos
responsáveis pela superação do positivismo jurídico (que poderia até soar paradoxal, mas não o é), Ronald Dworkin, que se mostra contrário
ao aproveitamento da textura aberta das princípios ou de uma hipotética discricionariedade para julgar os hard cases através de uma
convicção moral individual, sob pena de lesão ao princípio democrático e aos direitos dos cidadãos. Cappelletti também faz importante reflexão
sobre a questão ao afirmar que “o bom juiz pode ser criativo, dinâmico e “ativista” e como tal manifestar-se; no entanto, apenas o juiz ruim
agiria com as formas e as modalidades do legislador, pois, a meu entender, se assim agisse, deixaria simplesmente de ser juiz”. Ao julgador
cabe precipuamente aplicar o direito, sendo objeto de grandes controvérsias o seu poder criativo. Também incumbe o controle material e
formal (de legalidade, supralegalidade e constitucionalidade) da elaboração do direito, mas sempre limitado ao sistema, não à sua visão
individual ética ou moral, o que é objeto de constantes ataques, no país, pelo Professor Lênio Streck, que denomina tal fenômeno de
solipicismo. E em relação a esta possibilidade, principalmente de revisão material, entendo que é apenas cabível em situações de lesão
desproporcional aos direitos fundamentais, que funcionam como um limite corretor, desde que não configurem um desacordo constitucional
razoável, o qual, se existente, deve se resolver pelo princípio majoritário. Em suma, deve o intérprete aprender a conviver com a importância
da legalidade e dos direitos fundamentais, autorrrestringindo suas convicções morais às respostas dadas pelo sistema.
Analisando o artigo 59 do Código Penal conjuntamente com as demais normas que tratam da aplicação da pena, não vejo que haja proibição
para a fixação da pena-base no máximo ou mínimo da pena abstrata cominada para o delito (o que vai ao encontro da interpretação dada pelo
STF no caso mensalão), sequer que haja importância maior de uma circunstância judicial sobre a outra. Dessa forma, sendo oito
circunstâncias judiciais e todas tendo o mesmo peso (já que o Código Penal não estabelece valoração diferenciada), a cada uma deve ser
atribuída a fração de 1/8, salvo em crimes em que não há vítima direta e específica (como nos crimes vagos, em que a fração a cada
circunstância deve ser de 1/7), podendo esta ser aumentada ou diminuída em casos excepcionais e justificadamente. Sendo favorável,
diminuirá a pena, limitado ao mínimo legal; sendo prejudicial, aumentará a pena, também limitado ao máximo legal; sendo neutra (sem
valoração positiva e negativa), não alterará a pena-base. Para respeitar os marcos legais e os direitos fundamentais do condenado, a pena
deve partir do seu mínimo e as frações deverão ser calculadas sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima abstrata cominada para
a infração penal. Essa entendo ser a solução adequada dada pelo sistema, a partir de uma visão de autorrestrição judicial, adotada em alguns
julgados do STJ de forma semelhante (divergindo em relação às frações para cada circunstância, 1/6, 1/7, 1/8...). Também vejo que contribuirá
para estabelecer uma indispensável coerência na aplicação da pena, bem como atenderá de forma adequada o dever fundamental de
fundamentação (art. 93, inc IX, da CF/88), conferindo, por consequência, uma máxima eficácia à garantia fundamental da ampla defesa (art. 5º,
inc. LV, da CF/88).
Quanto às agravantes e atenuantes (que correspondem à segunda fase da fixação da pena), também inexiste um critério objetivo claro no
Código Penal (ao contrário do Código de 1969) para a identificação da quantidade de movimentação da pena. Pelo mesmo argumento acima
exposto, entendo que se deve encontrar uma solução diversa da discriocionaridade.
Boschi Nucci defendem que cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a um sexto (1/6) da pena-base, que corresponde ao menor
montante fixado para as causas de aumento e diminuição da pena, evitando a equiparação daquelas a estas, pois estas últimas apresentem
maior intensidade que aquelas, situando-se só um pouco abaixo das qualificadoras. Esse, aliás, foi o critério utilizado no julgamento da AP 470
(caso mensalão) pelo Plenário do STF. O STJ e o STF também já adotaram tal critério em outros julgados.
E vejo esta solução como a resposta adequada do sistema. Realmente as majorantes e minorantes têm uma valoração mais elevada pelo
sistema penal. A utilização do menor patamar de aumento e diminuição, portanto, se revela em conformidade com o dever de
proporcionalidade, conferindo um critério objetivo, a partir de uma interpretação sistemática, para a aplicação das agravantes e atenuantes, em
atenção às garantias do dever de fundamentação, individualização da pena e ampla defesa. Friso, apenas, que: (i) no concurso entre
agravantes e atenuantes, deve ser respeitado também o mandamento legal das preponderâncias (art. 67 do Código Penal). Funcionará o
critério do 1/6, então, como limite máximo para a causa preponderante, ficando a circunstância legal superada com um valor inferior; (ii) a
fração de 1/6, justificadamente, pode ser elevada em situações excepcionais, como no caso de plural reincidência ou reincidência específica.
Quanto às causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase), deverão respeitar os patamares legais objetivos definidos e se
movimentar, dentro do espaço dado, em observância ao dever de proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.
Ainda, registro que a aplicação da pena será realizada de forma conjunta em relação aos crimes praticados pelo condenado, de modo a evitar
repetição desnecessária, uma vez que cometidos em circunstâncias semelhantes, mas respeitado o princípio da individualização da pena.
Estabelecidos os critérios que balizarão a dosimetria, desloco-me à sua análise.
Primeira fase. Pena-base.
a) A culpabilidade, compreendida com o grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário para os três delitos a que foi condenado o
réu; b) O condenado não apresenta registros de maus antecedentes, por inexistentes condenações com trânsito em julgado; c) Conduta social
não foi desabonada; d) A personalidade deve ser tida como normal à falta de dados técnicos que indiquem o contrário. e) Os motivos são os
comuns à espécie f) Circunstâncias não excedem o ordinário, g) Consequências são naturais aos tipos. h) não há contribuição do
comportamento da vítima para a infração.
Assim, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixo a pena-base em: 15 dias de detenção para o delito previsto no artigo 312, do
Código Eleitoral; 15 dias de detenção para o delito previsto no artigo 296 Código Eleitoral; e 6 meses de detenção para o delito previsto no
artigo 331 do CP.
Segunda fase. Pena provisória
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Terceira fase. Pena definitiva.
Inexistem majorantes ou minorantes a serem valoradas, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em 15 dias de detenção para o
delito previsto no artigo 312, do Código Eleitoral; 15 dias de detenção para o delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral; e 6 meses de
detenção para o delito previsto no artigo 331 do CP.
Em relação à sanção pecuniária, considerando a natureza do ilícito perpetrado e as circunstâncias judiciais analisadas, observada a
proporcionalidade, fixo para o delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral 60 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na
época dos fatos, devidamente atualizado, conforme artigo 49 do CP.
Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP) a pena fica estabelecida em 7 meses de detenção.
Com fundamento no artigo 33, §2º, alínea“c” do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de em
regime aberto.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena aplicada por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal),
consistentes prestação pecuniária do valor equivalente a 1 salário mínimo nacional, vigente na data do pagamento.
V. Provimentos.
Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, inexistindo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, mantenho o direito
de aguardar o transito em julgado da condenação em liberdade.
Condeno os réu ao pagamento das custas.
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Por fim, tendo em vista que não houve pedido de indenização na denúncia, considerando a interpretação conforme a constituição que faço do
art. 387, inc. IV, do CPP, mormente com as garantias fundamentais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, entendo que é
necessária existência de pedido na denúncia e a possibilidade defesa e produção de provas a respeito de tal pleito pela parte ré, o que não foi
oportunizado especificamente, pelo que entendo que o pedido está fora dos limites objetivos da demanda e merece indeferimento.
Intime-se a vítima.
Após o trânsito em julgado:
Preencha-se o B. I. E., remetendo-o ao D. I. N. P.;
Mantida a condenação: 1) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 5º, inciso LVII, CR/88, e art. 393, inciso II, do CPP), observado o
disposto no art. 317 da CNJCGJ; 2)comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, inciso III, da CR/88) e ao Departamento de
Identificação do Instituto-Geral de Perícias – DI/IGP/SJS (art. 809 do CPP) a(s) condenação(ões), na forma dos arts. 702 e 703 da CNJCGJ;
3)forme-se o processo de execução criminal, remetendo-o ao Juízo de Execuções Penais; 4)intime-se o réu para que, em 10 dias, recolha a
respectiva sanção pecuniária, devidamente atualizada (art. 705 da CNJCGJ). Não havendo o recolhimento ou requerimento de parcelamento,
extraia-se certidão, remetendo-a à Fazenda Pública Estadual.
Após o cumprimento, dê-se baixa e arquive-se.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-32.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PATRIOTA
RESPONSÁVEL(S) : VANDRÉ BASTOS DAS NEVES E LUIZ DARLAN SCHONOREMBERGER
Vistos.
Em 14/05/2019 foi informado, pelo Chefe de Cartório Eleitoral, a omissão do PATRIOTA -PATRI - do município Taquari/RS, referente à
apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Citados, o Sr. Ramon Kern de Jesus Silva, Presidente do partido, Sr. Adair Alberto Oliveira de Souza, Tesoureiro do partido e a direção
nacional do partido, quedaram-se silentes.
Adimplidas as diligências que tratam da não prestação das contas (rito do art. 30, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS.
Após, foram intimados os responsáveis da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, correndo o prazo "in albis"(fls.27)
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a aparente inexistência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, § 2º da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PATRIOTA (PATRI), do
Município de Taquari/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Além disso, determino a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal, até a regularização de sua situação, nos termos
do art. 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se ao diretório nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse de cotas do
Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução 23.546/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

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, Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 101, Página: 44

NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-47.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
RESPONSÁVEL(S) : RAMON KERN DE JESUS SILVA E ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Vistos.
Em 10/05/2019 foi informado, pelo Chefe de Cartório Eleitoral, a omissão do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD - do município Taquari/
RS, referente à apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Citados, o Sr. Ramon Kern de Jesus Silva, Presidente do partido, e o Sr. Adair Alberto Oliveira de Souza, Tesoureiro do partido, quedaramse silentes.
Adimplidas as diligências que tratam da não prestação das contas (rito do art. 30, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS.
Após, foram intimados os responsáveis da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, correndo o prazo "in albis"(fls.25)
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a aparente inexistência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, § 2º da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD), do Município de Taquari/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do recebimento de novas
quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Além disso, determino a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal, até a regularização de sua situação, nos termos
do art. 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se ao diretório nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse de cotas do
Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução 23.546/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-78.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) VIRGINIA PEREIRA BIZARRO E SILVA-OAB 27921)
RESPONSÁVEL(S) : VANDRÉ BASTOS DAS NEVES E LUIZ DARLAN SCHNOREMBERGER (ADV(S) VIRGINIA PEREIRA BIZARRO E
SILVA-OAB 27921)
Vistos etc.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) de Taquari/RS relativo ao exercício de 2018, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pelas
Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017,
determinou-se a publicação do Edital n.º 017/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 88, página 29, no dia 17 de maio de 2019.
Transcorrido o prazo legal do art. 45, I, da Res. TSE n.º 23.546/17, não houve impugnação (fls. 17).
Conforme análise técnica de fls. 25, não foram encontrados extratos bancários do órgão partidário, tampouco houve emissão de recibos de
doação ao partido, registros de repasse, distribuição de recursos do Fundo Partidário ou movimentação financeira.
O Parecer do Ministério Público de fls. 27 opinou pela aprovação das contas apresentadas, por não haver irregularidades nos dados
apresentados.
É o relatório, sucinto.
DECIDO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme o inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, os arts. 30 a 37-A da
Lei n.º 9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
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Considerando o Parecer do Ministério Público Eleitoral, de que as contas apresentadas não possuem irregularidades nos dados, e visto que
não se vislumbra qualquer infração no que tange às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, declaro APROVADAS as contas do
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) de Taquari/RS, relativas ao exercício de 2018, em conformidade com a alínea"a" do inciso VIII contido no
art.45 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1872-39.2010.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CONRADO MACHADO (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
Intimação da defesa do despacho abaixo:
Vistos, etc.
Intime-se a defesa para que diga se aceita a proposta original.
Após, voltem.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-95.2018.6.21.0056
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ADRIANO JUNIOR RAGAZZAO (ADV(S) ELISA ANA SAUL-OAB 23785)
Intimação da advogada do réu para que no prazo de 10 (dez) dias apresente defesa, sob pena de aplicação de multa, conforme despacho
abaixo:
Vistos, etc.
Intime-se, pela última vez, a defesa para que apresente defesa, sob pena da aplicação de multa.
Escoado o prazo, voltem.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-17.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : AVANTE
RESPONSÁVEL(S) : TOMAZ AUGUSTO SCHUCH E JEFERSON LUIS REIS POLETTI
Intimação do Partido e seus responsáveis do teor do despacho abaixo:
Vistos, etc.
Não foi apresentada defesa pelas partes, embora devidamente intimadas pelo DEJERS.
Posto isso, desnecessária adoção de diligências e/ou nova manifestação da unidade técnica.
Intimem-se o Partido e seus responsáveis da abertura do prazo de 3(três) dias para apresentação de alegações finais.
Após, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Taquari, 03 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
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57ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019 - 057 ZE
O Doutor Carlos Eduardo de Miranda Faraco, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Uruguaiana-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 Júlio de Castilhos, 3384,
em Uruguaiana, 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. 23.546/2017, 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 PROGRESSISTAS da Barra do Quaraí/RS
Presidente: Luciano Cardoso Ramos
Tesoureiro: Lúcio Adriano Cardoso Ramos
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.
Uruguaiana-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Daniela Mattos da Silva Mello, Chefe de Cartório da 57ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 057ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 022/2019 - 057 ZE
O Doutor Carlos Eduardo de Miranda Faraco, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Uruguaiana-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 Júlio de Castilhos, 3384,
em Uruguaiana, 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. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO DOS TRABALHADORES de Uruguaiana/RS
Irani Rodrigues Soares (Presidente) de 24/06/2017 a 23/06/2019
João Ozório Soares de Castro (Tesoureiro) de 24/06/2017 a 23/06/2019.
João Ozório Soares de Castro (Presidente) de 31/10/2015 a 23/06/2017
Viviane Rodrigues Lisboa (Tesoureiro) de 31/10/2015 a 23/06/2017
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.
Uruguaiana-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Daniela Mattos da Silva Mello, Chefe de Cartório da 57ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 057ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 023/2019 - 057 ZE
EDITAL DE CITAÇÃO N. 023/2019
O Doutor CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Uruguaiana-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 Júlio de Castilhos, 3384
em Uruguaiana, tramita a Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, contra o réu abaixo nominado:
Ré: EUFRÁZIA LÉIA TEIXEIRA, brasileira, solteira, nascida em 14/08/1946, filha de Aldo Angelo Ferreira Braga e Cocila Teixeira Braga,
natural da Barra do Quaraí/RS, RG nº 1114801011.
E que, estando a ré em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, citada,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta à denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 396 do CPP.
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.
Uruguaiana-RS, 30 de maio de 2019.
Eu, Daniela Mattos da Silva Mello, Chefe de Cartório da 57ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 057ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 024/2019 057 ZE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 024/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Miranda Faraco, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Uruguaiana-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 Júlio de Castilhos, 3384,
em Uruguaiana-RS, realiza-se a notificação do responsável pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE URUGUAIANA - JOSÉ ANTÔNIO
BORGES (Tesoureiro) para que apresente a Prestação de Contas Anual do Partido relativa ao Exercício Financeiro de 2017, devendo para
tanto constituir advogado nos autos do processo de Prestação de Contas n° 64-15.2018.6.21.0057.
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PRAZO: prazo de 20 (vinte) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Sr. Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local
de costume.
Uruguaiana-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Daniela Mattos da Silva Mello, Chefe de Cartório da 57a Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57a Zona Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 372-22.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.175/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: MARIA ESTELA LOPES PATA
Advogado: Éder Teixeira Chamorra OAB/RS 57.269
Vistos e examinados os autos.
1. Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para pagamento do
valor devido, no prazo de quinze dias.
2. Com o pagamento, transfira-se o valor em favor da parte credora e intime-se, com posterior baixa e arquivamento.
Advirta-se a parte executada de que, na hipótese de não pagamento, deverá arcar com a multa de 10% (dez por cento) do montante da
condenação e, também, de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento).
Cientifique-se, outrossim, que transcorrido o prazo legal sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC.
3. O pedido de inscrição da executada no CADIN será oportunamente apreciado na hipótese de não pagamento da dívida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Uruguaiana, 30 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 093/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 354-98.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.243/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: SUELEN SILVA ROCHA
Advogado: Éder Teixeira Chamorra OAB/RS 57.269
Vistos e examinados os autos.
1. Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para pagamento do
valor devido, no prazo de quinze dias.
2. Com o pagamento, transfira-se o valor em favor da parte credora e intime-se, com posterior baixa e arquivamento.
Advirta-se a parte executada de que, na hipótese de não pagamento, deverá arcar com a multa de 10% (dez por cento) do montante da
condenação e, também, de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento).
Cientifique-se, outrossim, que transcorrido o prazo legal sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC.
3. O pedido de inscrição da executada no CADIN será oportunamente apreciado na hipótese de não pagamento da dívida.
4. Muito embora não tenha se dado início ao cumprimento de sentença, foi incluída restrição veicular no Sistema Renajud, medida que será
mantida, considerando a hipótese de não pagamento da dívida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Uruguaiana, 30 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 415-56.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.758/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: FLORINAL DA MOTTA RICCO
Advogado: MARISTELA CARGNELUTTI SGORLA - OAB/RS 41.343
Vistos e examinados os autos.
Defiro o pedido de consulta ao sistema BacenJud, já realizado, conforme documento que segue. Entretanto, os valores localizados eram
irrisórios, motivo pelo qual determinei o desbloqueio. Procedi à consulta de veículos em nome da parte devedora pelo Sistema RENAJUD, não
tendo sido localizados bens em nome da parte executada, conforme peças que seguem.
Ainda, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema Infojud, já realizado, conforme documentos que seguem. Diante do deferimento da quebra de
sigilo fiscal, adotem-se os procedimentos previstos nos arts. 110 a 112 da Consolidação Normativa da Justiça Eleitoral.
Ao final, intime-se a Advocacia-Geral da União para manifestação.
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Uruguaiana, 27 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 25-23.2015.6.21.0057
Protocolo: 24.187/2015
Espécie: PC – Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2014
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB - Uruguaiana
Advogados: André Emílio Pereira Linck - OAB/RS 73.503 e Elisa Santini Serafim – OAB/RS 92.113
Vistos e examinados os autos.
Defiro o pedido de consulta ao sistema BacenJud, já realizado, conforme documento que segue. Entretanto, não foram localizados valores a
serem bloqueados.
Procedi à consulta de veículos em nome da parte devedora pelo Sistema RENAJUD, não tendo sido localizados bens em nome da parte
executada, conforme peças que seguem.
Ainda, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema Infojud, já realizado, conforme documentos que seguem. Diante do deferimento da quebra de
sigilo fiscal, adotem-se os procedimentos previstos nos arts. 110 a 112 da Consolidação Normativa da Justiça Eleitoral.
Ao final, intime-se a Advocacia-Geral da União para manifestação.
Uruguaiana, 27 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 23-58.2012.6.21.0057
Protocolo: 16.753/2012
Espécie: PC – Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2011
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB - Uruguaiana
Advogados: André Emílio Pereira Linck - OAB/RS 73.503 e Elisa Santini Serafim – OAB/RS 92.113
Vistos.
Diante da petição encaminhada pela Advocacia-Geral da União, determino a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Determino, ainda, nos termos dos arts. 110 a 112 da Consolidação Normativa da Justiça Eleitoral, e conforme orientação da Corregedoria do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul após a Inspeção realizada em 26-27 de março de 2019, sejam os autos retirados da
designação “Segredo de Justiça” no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP – e os documentos sigilosos
desentranhados e acondicionados em anexos (envelopes) lacrados, lavrando-se certidão circunstanciada do procedimento. Por fim, nos termos
do § 2º do art. 112, a capa do respectivo processo receberá etiqueta com a identificação "CONTÉM ANEXOS SIGILOSOS".
Arquive-se.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 20 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral– 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 45-82.2013.6.21.0057
Protocolo: 32.709/2013
Espécie: PC – Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2012
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB - Uruguaiana
Advogados: Ibrahim Ahmad de Campos Barakat – OAB/RS 81.351
Vistos.
Diante da petição encaminhada pela Advocacia-Geral da União, determino a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Determino, ainda, nos termos dos arts. 110 a 112 da Consolidação Normativa da Justiça Eleitoral, e conforme orientação da Corregedoria do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul após a Inspeção realizada em 26-27 de março de 2019, sejam os autos retirados da
designação “Segredo de Justiça” no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP – e os documentos sigilosos
desentranhados e acondicionados em anexos (envelopes) lacrados, lavrando-se certidão circunstanciada do procedimento. Por fim, nos termos
do § 2º do art. 112, a capa do respectivo processo receberá etiqueta com a identificação "CONTÉM ANEXOS SIGILOSOS".
Arquive-se.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 20 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral– 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 391-28.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.919/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Eleições 2016 – Candidato Luiz Fernando Franco Malfussi
Candidato: LUIZ FERNANDO FRANCO MALFUSSI
Advogados: André Emílio Pereira Linck OAB/RS 73.503
Vistos.
Diante da não comprovação pelo advogado da notificação pessoal da sua mandante a respeito da sua renúncia ao mandato, na forma do art.
112, do CPC, a representação permanece regular.
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Demais disso, indefiro o pedido para intimação pessoal do executado acerca da renúncia do mandato, tendo em vista que, nos termos do já
citado dispositivo legal, tal incumbência cabe ao advogado.
Intimem-se.
Diligências Legais.
Uruguaiana, 27 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral– 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 43-73.2017.6.21.0057
Protocolo: 19.793/2017
Espécie: PC – Prestação de Contas Exercício financeiro -2016
Partido Político: Partido dos Trabalhadores
Advogado: José Nery Corrêa Pereira Junior OAB/RS 69.253
Responsáveis: Luis Fernando Alonso e Carlos Alberto da Rosa Filho
Vistos e examinados os autos.
1. Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para pagamento do
valor devido, no prazo de quinze dias.
2. Com o pagamento, transfira-se o valor em favor da parte credora e intime-se, com posterior baixa e arquivamento.
Advirta-se a parte executada de que, na hipótese de não pagamento, deverá arcar com a multa de 10% (dez por cento) do montante da
condenação e, também, de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento).
Cientifique-se, outrossim, que transcorrido o prazo legal sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC.
3. Não havendo qualquer manifestação, no prazo legal, redistribua-se o feito com Fase de Cumprimento de Sentença e intime-se a parte
exequente para que dê prosseguimento ao feito, apresentando cálculo atualizado da dívida, incluindo a multa e os honorários da execução.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Uruguaiana, 30 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE 091/2019 - 057ª ZE
PROCESSO: 50-02.2016.6.21.0057
AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
AUTOR(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S): JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): JOANA FERNANDES CANO, LUIZ CARLOS NASCIMENTO, EUFRÁZIA LEIA TEIXEIRA BRAGA, MARIA HELENA REFATTI
PRADELLA, LUIZ FELIPE DA ROSA MOSSI, VILSON REFATTI PRADELLA, CARLOS MARIA LUPANO, ISAAC SANTANA, EDISON LUIZ
RAMOS ROMERO, OSWALDINA DOS SANTOS CARVALHO, PRISCILA LEONEL TRINDADE, ENESTOR DANILO GOMES CARBALHO,
MARIA LUCILIA DA ROSA, JUREMA MARIA PRADELLA, NEUSA DEMÉTRIA SIMONETTI FERNANDEZ e DANILO FERNANDO TRINDADE
RODRIGUES.
ADVOGADOS DO PROCESSO:
Manuel Petry - OAB/RS 50.204
Mauro Vasconcellos Saldanha - OAB/RS 29.975
Mario Cesar Galvão Braccini - OAB/RS 13.252
Éder Teixeira Chamorra - OAB/RS 57.269
Ana Paula Simonetti Machado Sano - OAB/RS 72.276
Vistos.
Compulsando os autos, observa-se que houve erro material no que tange à determinação de citação por edital em relação a alguns réus e,
consequentemente, quanto à decisão que determinou a suspensão do processo.
Verifica-se que além dos réus JOANA FERNANDES CANO, VILSON REFATI PRADELLA, CARLOS MARIA LUPANO, ISAAC SANTANA,
PRISCILA LEONEL TRINDADE e ENESTOR DANILO GOMES CARBALLO, os quais foram citados por edital (fls. 727/728), a ré EUFRÁZIA
LÉIA TEIXEIRA BRAGA não foi citada (certidão de fl. 546) e não foi incluída no edital de citação nº 007/2019.
Ainda, esclarece-se que foram devidamente citados e apresentaram defesa LUIZ CARLOS NASCIMENTO (fls. 570/571), LUIZ FELIPE DA
ROSA MOSSI (fls. 554/556), EDISON LUIZ RAMOS ROMERO (fls. 562/563), OSWALDINA DOS SANTOS CARVALHO (fls. 627/630), MARIA
LÚCILIA DA ROSA (fls. 647/648), NEUSA DEMÉTRIA SIMONETTI FERNANDEZ (fls. 619/620) e DANILO FERNANDO TRINDADE
RODRIGUES (fl. 558).
Por fim, quanto às rés JUREMA MARIA PRADELLA e MARIA HELENA REFATI PRADELLA, aguarda-se o retorno das cartas rogatórias.
Diante disso, determino, nos termos do art. 366, do CPP, a citação por edital da ré EUFRÁZIA LÉIA TEIXEIRA BRAGA.
Cumpra-se.
Diligências Legais.
Uruguaiana, 27 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 57ªZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2019 057 ZE
Processo: 485-73.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.563/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES
Advogado: CLÁUDIA MARIA QUINTANA CASTRO - OAB/RS 68.996
Vistos.
Considerando a petição apresentada, dê-se vista à AGU para que se manifeste quanto à proposta de pagamento do débito. No tocante ao
pedido formulado diretamente a este juízo, cumpre salientar que a fase processual atual é de cumprimento de sentença, descabidos, portanto,
quaisquer pedidos de instrução e oitiva de partes, motivo pelo qual os INDEFIRO.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 23 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 057 ZE
Processo: 392-13.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.918/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Eleições 2016 – Candidata Katia Cilene Castelhano Soares
Candidata: KATIA CILENE CASTELHANO SOARES
Advogados: André Emílio Pereira Linck OAB/RS 73.503 e Mateus Henrique de Carvalho OAB/RS 78.524
Vistos.
Diante da não comprovação pelo advogado da notificação pessoal da sua mandante a respeito da sua renúncia ao mandato, na forma do art.
112, do CPC, a representação permanece regular.
Demais disso, indefiro o pedido para intimação pessoal do executado acerca da renúncia do mandato, tendo em vista que, nos termos do já
citado dispositivo legal, tal incumbência cabe ao advogado.
Intimem-se.
Diligências Legais.
Uruguaiana, 27 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral– 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 057ª ZE
Processo: 23-53.2015.6.21.0057
Protocolo: 24.294/2015
Espécie: PC – Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2014
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE URUGUAIANA
Advogado: Flávio André Lindemayer Quadro Júnior – OAB/RS 93.345 e José Newton Duarte Gomes Júnior OAB/RS 94.447
Vistos.
Diante da petição encaminhada pela Advocacia-Geral da União, determino a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Determino, ainda, nos termos dos arts. 110 a 112 da Consolidação Normativa da Justiça Eleitoral, e conforme orientação da Corregedoria do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul após a Inspeção realizada em 26-27 de março de 2019, sejam os autos retirados da
designação “Segredo de Justiça” no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP – e os documentos sigilosos
desentranhados e acondicionados em anexos (envelopes) lacrados, lavrando-se certidão circunstanciada do procedimento. Por fim, nos termos
do § 2º do art. 112, a capa do respectivo processo receberá etiqueta com a identificação "CONTÉM ANEXOS SIGILOSOS".
Arquive-se.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 20 de maio de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 103/2019 - 057 ZE
Processo: 20-59.2019.6.21.0057
Protocolo: 14.468/2019
Espécie: Carta de Ordem
AUTOR: MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND
Advogado Autor: LUIZ GERALDO TELESCA MOTA, OABRS 5894; LAURA LEAL TELESCA MOTA, OABRS 98790.
REÚ: NEREU CRISPIM
Advogado do Réu: LIEVERSON LUIZ PERIN, OABRS 049740; ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO, OABRS 80493
Vistos.
Tendo em vista que, por lapso, não houve publicação de nota de intimação aos procuradores das partes acerca do despacho de fl. 38,
determino o CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA designada para o dia de hoje.
Com efeito, determino a realização de audiência para oitiva da testemunha ERICO GIOVANI CARDOSO DA ROSA, que designo para o dia
02/07/2019, às 15h30min, na sala de audiências da 3ª Vara Cível da Justiça Estadual local, com endereço na Rua General Hipólito, 3392, na
cidade de Uruguaiana/RS.
Consigne-se que, de acordo com o art. 455, do CPC, cabe ao advogado da parte autora intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e
do local da audiência, sob pena de perda da prova.
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Intime-se o Ministério Público pessoalmente e as partes por carta.
Comunique-se à Secretaria Judiciária do TRE/RS acerca da nova data da audiência.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Uruguaiana, 04 de junho de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral-57ªZE

60ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019 - 60ª ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-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 Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, se
encontra disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, § 1º, § 2º e § 3º da Resolução TSE n. 23.567/17, a
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2013, de diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido Democrático Trabalhista de Turuçu/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado 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.
Pelotas-RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 22/2019 - 60ª ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-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 Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, 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: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Turuçu.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, 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 DEJERS.
Pelotas-RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2019 - 60ª ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-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. Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I da Resolução TSE
n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao Exercício 2017 do Partido Democrático Trabalhista –
PDT de Turuçu.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Turuçu.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, poderá qualquer interessado, apresentar impugnação através de 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.
Pelotas, 24 de maio de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24/2019 - 60ª ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-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 Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, 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: Partido Popular Socialista – PPS de Pelotas
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, 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 DEJERS.
Pelotas-RS, 28 de maio de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 25/2019 - 60ª ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral Substituta da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não sendo conhecido o endereço do responsável financeiro do
Partido Comunista do Brasil – PC do B de Pelotas, Leonardo Teixeira Caetano, fica por meio deste INTIMADO que foi proferida sentença que
julgou não prestadas as contas do partido referentes às Eleições 2018, nos autos do processo n. 68-43.2018.6.21.0060.
OBJETO: Intimação da responsável financeira do Partido Comunista do Brasil – PC do B de Pelotas, Leonardo Teixeira Caetano, a respeito de
sentença proferida nos autos do processo n. 68-43.2018.6.21.0060.
PRAZO: No prazo de 20 (vinte) dias após a publicação deste Edital, iniciando-se, então, a contagem do prazo recursal.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas-RS, 28 de maio de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral

81ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.19/2019
A Doutora LUANA SCHNEIDER, Juíza Eleitoral da 81ª Zona de São Pedro 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 Ernesto Wagner, 233, em
São Pedro 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
§§ da Resolução TSE n.23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e o 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:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Dilermando de Aguiar
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.
São Pedro do Sul-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Lisandro Soares Leandro, Chefe de Cartório da 81ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUANA SCHNEIDER,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-63.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA-OAB 51664)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA E GILBERTO LAMPERT (ADV(S) EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRAOAB 51664)
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, ainda que
devidamente intimado, o prestador não se manifestou.
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.28/28v) apontou os seguintes descumprimentos à Resolução TSE n.23.553/2017: 1)Omissão na prestação de contas
parcial (art.50, II e §4º) e; 2)Intempestividade na entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º); 3)Intempestividade na abertura de
conta bancária específica para movimentar recursos de campanha (art.10, §1º, II); 4)Extratos bancários não abrangem todo o período da
campanha eleitoral (art. 56, II, alínea "a") e; 5)Ausência de movimentação financeira sem amparo em extratos zerados ou declaração bancária
correspondente.
A prestação de contas foi entregue intempestivamente e sem nenhum registro de movimentação financeira.
A omissão na entrega das parciais e a intempestividade na entrega da prestação de contas final até poderiam não afetar a regularidade destas
contas, desde que estivessem amparadas em elementos outros tais como extratos bancários zerados de todo o período da campanha ou
declaração bancária de ausência de movimentação de recursos. Não é o que se verifica nos autos.
Ademais, a tardia abertura da conta bancária, dois 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.
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A ausência de movimentação financeira e os extratos bancários incompletos constituem irregularidade grave pois os extratos consistem no
suporte probatório por excelência da alegada ausência de movimentação de recursos.
Tenho, assim, que os fatos constituem irregularidades insanáveis por descumprirem os artigos 10, 56, inc.II, alínea “a” e 60, §1º, tudo 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 Partido Social Democrático (PSD) 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 três 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, 04 de junho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-36.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - EXERCICIO 2018
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO GARCIA VELEDA E STELLA ADRIANA MORAIS AFONSO (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos.
Autuem-se na classe Prestação de Contas e processe-se nos termos do art. 45 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se edital com o nome de todos os órgão partidários que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação, no prazo de 3 (três) dias (inciso I).
Junte-se os extratos bancários encaminhados à Justiça Eleitoral e certifique-se as informações referentes a eventual emissão de recibo de
doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (inciso II e III).
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de 5 (cinco) dias (inciso V).
Havendo apresentação de impugnação, abra-se vista aos interessados no prazo comum de 3 (três) dias (inciso VII).
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, 04 de junho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 22-21.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - EXERCICIO 2017
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO GARCIA VELEDA E STELLA ADRIANA MORAIS AFONSO (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos.
Recebo o presente requerimento de regularização de contas eleitoral.
Autue-se na classe processual “Petição PET” e processe-se nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, no que couber.
Publique-se Edital, nos termos do art. 59, caput, da referida Resolução, para que, no prazo de 3 (três) dias, o Ministério Público ou qualquer
interessado possa impugnar a prestação de contas apresentada.
Oferecida impugnação ou não, proceda-se a unidade técnica ao exame técnico das contas e, identificado indício de irregularidade, intime-se o
partido político para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente documentos e/ou realize diligências para complementação de dados e
saneamento de falhas, conforme disposto no art. 72 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Apresentadas as manifestações ou não havendo diligências, encaminhe-se os autos para emissão de Parecer Técnico Conclusivo.
Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias (art. 76).
Havendo irregularidades e/ou impropriedades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no parecer oferecido pelo
MPE sobre as quais não tenha dado oportunidade específica de manifestação do prestador de contas, intime-se para, querendo, manifestar-se
no prazo legal de 3 (três) dias (art. 75).
Após, retornem os autos conclusos para prolação de decisão.
Todas as intimações aqui referidas serão efetuadas por meio de publicação no DEJERS, na figura dos advogados devidamente constituídos,
nos termos do art. 101 da Resolução aplicável.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 04 de junho de 2019
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REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-06.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - EXERCICIO 2018
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO CARLOS COSTA SILVEIRA E CELSO VIEIRA SILVEIRA (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos.
Autuem-se na classe Prestação de Contas e processe-se nos termos do art. 45 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se edital com o nome de todos os órgão partidários que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação, no prazo de 3 (três) dias (inciso I).
Junte-se os extratos bancários encaminhados à Justiça Eleitoral e certifique-se as informações referentes a eventual emissão de recibo de
doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (inciso II e III).
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de 5 (cinco) dias (inciso V).
Havendo apresentação de impugnação, abra-se vista aos interessados no prazo comum de 3 (três) dias (inciso VII).
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, 04 de junho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 38/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Mateus da Jornada Fortes, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen/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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE
23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Movimento Democratico Brasileiro do município de Caiçara – MDB;
Democratas do município de Caiçara – DEM.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Frederico Westphalen/RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Mateus da Jornada Fortes,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 39/2019
O Doutor MATEUS DA JORNADA FORTES, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen-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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, 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. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à
Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido dos Trabalhadores do município de Frederico Westphalen – 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 chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Frederico Westphalen-RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 40/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Mateus da Jornada Fortes, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen/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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE
23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido Socialista Brasileiro do município de Caiçara – PSB;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Frederico Westphalen/RS, 28 de maio de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Mateus da Jornada Fortes,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-84.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Pinheirinho do Vale
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : SADI DE SOUZA, ODIR GIEHL, ADELINO ROSA E VALDEVINO DA SILVA (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
Intime-se o partido para que se manifeste sobre os apontamentos do Relatório de Exame da prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 03 de junho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2019 - 096ª ZE/RS
A Doutora GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA, Juíza Eleitoral da 096ª Zona de Cerro Largo-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 Cel. Jorge Frantz, 846,
em Cerro Largo, 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:
Partido Trabalhista Brasileiro de São Pedro do Butiá. Responsáveis Pedro Rosa dos Santos - Presidente e Vítor Gewehr – Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cerro Largo-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Pacifica M.S.R.Kliemann, Chefe de Cartório da 096ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 18/2019 - 096ª ZE/RS
A Doutora GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA, Juíza Eleitoral da 096ª Zona de Cerro Largo-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 Cel. Jorge Frantz, 846 em
Cerro Largo, se encontra disponível aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018, do diretório municipal abaixo indicado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício de 2018 apresentada pelo seguinte partido
políticos:
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Salvador das Missões. Responsáveis: Ernani Inácio Spohr – Presidente e Paulo Tito Becker –
Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 3 (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 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 – DEJERS.
Cerro Largo-RS, 03 de junho de 2019.
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Eu, Pacifica M.S.R.Kliemann, Chefe de Cartório da 096ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019 - 096ª ZE/RS
A Doutora GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA, Juíza Eleitoral da 096ª Zona de Cerro Largo-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 Cel. Jorge Frantz, 846 em
Cerro Largo, 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 seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores – Sete de Setembro. Responsáveis: Amauri Politowski – Presidente e Eldo Ignácio Grunitzky – 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Cerro Largo-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Pacifica M.S.R.Kliemann, Chefe de Cartório da 096ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA,
Juíza Eleitoral.

99ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 24-67.2019.6.21.0099
DIREITO ELEITORAL - Execução - Execução de Julgado
PROCEDÊNCIA: Nonoai
JUIZ ELEITORAL: TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
APENADO(S) : ADEMIR LUIZ POSSA (ADV(S) MARCIO ANTONIO CARDOSO-OAB 32199)
Vistos.
A fim de orientar e advertir o apenado acerca das penalidades a serem cumpridas, designo audiência admonitória para o dia 28/06/2019, às
16h:00min, a ser realizada nas dependências do Foro da Comarca de Nonoai/RS, situada na Rua 31 de maio, n.º 543, Centro, Nonoai/RS.
Intimem-se;
Apenado;
Ministério Público;
Defensor(es) eventualmente constituído(s).
Diligências Legais.
Nonoai, 04 de junho de 2019
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 099ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 57/2019 - 110ª ZE
Republicado por erro material na edição de 04.06.2019
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. 44-25.2019.6.21.0110 – 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, 4 de junho de 2019.
Eu, Hildegard Hartfelder Krey, Analista Judiciária – Assistente I, preparei e conferi.
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral
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113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 241-39.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B - DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) LUCAS
COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO PEREIRA CABRAL E PAULO ROBERTO RIVERA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
Vistos.
Realizado exame técnico das contas, o órgão partidário juntou documentação parcial e requereu dilação de prazo. Tendo em vista a
possibilidade de juntada de documentação até o trânsito em julgado da decisão sobre as contas, nos termos do art. 35, §8º da Resolução TSE
23.546/17, defiro o prazo suplementar de 10 (dez) dias.
Após, com ou sem manifestação, encaminhe-se os autos para novo exame técnico, para cumprimento do disposto no art. 36 da referida
Resolução.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 04 de junho de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 113ª ZE

127ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2019
A Doutora CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA, Juíza Eleitoral da 127ª Zona de Giruá-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 Coronel Bráulio de
Oliveira, n. 923, em Giruá, 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 órgão partidário municipal de SENADOR SALGADO FILHO:
Número do Processo
15-21.2019.6.21.0127
Partido Político e responsáveis
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – SENADOR SALGADO FILHO e outros
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Giruá-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Scheila Missio de Freitas, Chefe de Cartório da 127ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA,
Juíza Eleitoral.

128ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 026/2019
A Doutora Ana Cristina Frighetto Crossi, Juíza Eleitoral da 128ª Zona de Passo Fundo-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 Rua Júlio de Castilhos,
60, Centro, em Passo Fundo, encontram-se disponíveis, 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, as Demonstrações do Resultado do Exercício e os Balanços Patrimoniais relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das demonstrações do resultado do exercício e dos balanços patrimoniais, dos seguintes partidos políticos:
- Democratas – DEM de Passo Fundo (Processo PC n. 25-62.2019.6.21.0128)
- Progressistas – PP de Passo Fundo (Processo PC n. 26-47.2019.6.21.0128)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as contas apresentadas. Após, no
prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugná-las, bem como 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 DEJERS.
Passo Fundo-RS, 04 de junho de 2019.
Eu, Sorreila L.Vivan, Chefe de Cartório da 128ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-47.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE PASSO FUNDO/RS
RESPONSÁVEL(S) : VITOR MAX BECKER (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37441), JULIO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA E
SILVIO FERNANDO FRANÇA
Vistos.
Esclarecida a ausência do presidente e a legitimidade do vice-presidente da agremiação partidária para atuação nos presentes autos,
verifique-se se todas as partes estão representadas por advogado e, caso necessário, intime-se para regularização da representação
processual no prazo de 5 (cinco) dias. Proceda-se em conformidade com o disposto na Resolução TSE 23.546/2017, art. 31, §§1º, 2º e 3º.
Oferecida impugnação, junte-se no processo de prestação de contas e intime-se o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no
prazo de quinze dias, requerendo as provas que entender necessárias. Apresentada a impugnação ou não, à unidade técnica responsável
para análise e exames pertinentes.
Diligências necessárias.
Passo Fundo, 04 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-03.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ernestina
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELISETE DE OLIVEIRA FERREIRA-OAB 83249)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS FERREIRA E GILMAR LUIZ DAPPER (ADV(S) ELISETE DE OLIVEIRA FERREIRA-OAB 83249)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB de Ernestina, com protocolo em 02/05/2019 (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. 09), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 10v (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.11), sobreveio manifestação do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, II, III e IV, da referida
Resolução (fl. 14).
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 Democrático Brasileiro - MDB de Ernestina, 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.12 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. 14), 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 Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Ernestina, 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, 04 de junho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
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129ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 129ªZE/RS
Classe PC - Processo n. 4-83.2019.6.21.0129
Partes
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Nova Petrópolis/RS
Responsáveis: Daniel Carlos Michaelsen (Presidente) e Bruno Seger (Tesoureiro)
ADV.: Rodrigo Fernando Schoeler Spier (OAB/RS 70.421)
Ao partido político e seu procurador, intimação de despacho acerca do Processo de Prestação de Contas em pauta.
"Intime-se para que apresente a peça faltante em 20 dias. Em 03/06/2019. Franklin de Oliveira Netto. Juiz Eleitoral."
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 da seguinte peça:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I 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.
Nova Petrópolis, 03 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral
Andréia Souza Fritz,
Assistente I.

134ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 011/2019
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 Av. Guilherme Schell, nº 6080
– Centro, em Canoas, tramita os processos e intima os mesários abaixo relacionados, para ciência do inteiro teor da sentença.
Mesários Espécie Protocolo Processo
Gilson dos Santos Oliveira CMR 2.150/2019 16-82.2019.6.21.0134
Luciano dos Santos CMR 2.145/2019 13-30.2019.6.21.0134
Vanderson Silva Barbosa CMR 2.377/2019 28-96.2019.6.21.0134
PRAZO: 15 dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
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.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N 077/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-48.2019.6.21.0134 Classe PC
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS (134ª ZONA ELEITORAL - CANOAS) PROTOCOLO: 18.109/2019
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD. Responsável(s) : JOSÉ CARLOS PATRÍCIO e HASSAN
ADAMI CAFRUNI (Adv(s) Luiz Carlos Souza Ferreira-OAB OAB/RS 89.375)
Rh.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a documentação faltante, no prazo de vinte dias, conforme Art. 34
e §§, da Resolução 23.546/2017 do TSE. Após recebimento das peças faltantes, expeça-se edital de publicação, conforme art. 31, §1º da
Resolução nº 23.546/2017, do TSE.
Dil. Legais.
Em 31/05/2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral
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.
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Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
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);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17), se houver;
Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017)se houver;
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII 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.
Canoas, 23 de maio de 2019.
À consideração da Exma. Sra. Juíza Eleitoral
Maria Helena de F. Chagas
Técnica Judiciária

135ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-26.2019.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) RAFAELA EMMANUELLI HÜBNER-OAB 106.845)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIR LUCIANY LOPES MARTINS E CAROLINA GASPARETTO BARIN (ADV(S) RAFAELA EMMANUELLI HÜBNEROAB 106.845)
VISTOS,
I – RELATÓRIO: Trata-se de prestação de contas anual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL –, do município de Santa Maria/RS,
referente ao exercício de 2017. O partido apresentou declaração de a ausência de movimentação financeira, em 10/05/2019. Publicado o
edital, não houve impugnação, conforme certidão de fl. 11. Analisadas as contas pela unidade técnica, à fl. 21, não foram encontrados
elementos dissonantes do declarado pela agremiação partidária. O Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas
à fl. 23. É breve o relato. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO: O artigo 32 da Lei 9.096/95, diz que partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, e que no caso em tela, a agremiação partidária
somente atendeu em 10/05/2019, portanto, intempestivamente. Verifica-se que a agremiação não recebeu repasses do fundo partidário em
2017. Não foram detectados registros de movimentações bancárias, no extrato de fl. 13. III – DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo como
APROVADAS, com RESSALVAS, as contas do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL –, do município de Santa Maria/RS, referente ao
exercício de 2017, com fundamento nos artigos 65, § 3º, III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação
pessoal do Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se com baixa. Santa Maria, 03 de
junho de 2019. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.

143ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 017/2019
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, em
Cachoeirinha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do §3º 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 às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos partidos políticos, e de seus respectivos
responsáveis, a seguir:
REDE – Rede Sustentabilidade – Diretório Municipal de Cachoeirinha
Rafael da Silveira Velho – Presidente
Márcia Vieira Martins – Tesoureiro
Processo 28-69.2019.6.21.0143 (Protocolo 19.825/2019)
Adv. Daniel Ramon Machado Jacoby (OAB/RS 62.288)
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 demonstrarem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis em dinheiro
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, 04 de junho de 2019.
Eu, Carlos Marcelo da Silveira, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 45-04.2017.6.21.0167
AÇÃO PENAL - Impedimento do Exercício da Propaganda - Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Ronda Alta
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : ANDILA INACIO BELFORT, ELISEU CLAUDINO, ALEXSON ANACLESON SALES CLAUDINO, GEANICE MARIA CLAUDINO,
LOZAN CLAUDINO MOREIRA, LUIZA JAKOJ DA ROSA, ANDRÉ LUIS CAETANO, CLARICE BENTO, BRUNO JONATAS VAZ E CASSIANO
SALES (ADV(S) LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES-OAB 54498)
RÉU(S) : LEOMAR KAKA INACIO E TITO DE SOUZA (ADV(S) SAULMAR ANTÔNIO BARBOSA-OAB 64340)
Vistos.
Depreque-se, novamente, a inquirição da testemunha, observando-se o novo endereço e anexando-se cópia da certidão do oficial de justiça.
Constantina, 03 de junho de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2019
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:
Carlos Barbosa: PCDOB.
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, 05 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.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2019
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. 28, §2º, e 45 da Resolução TSE n. 23.546/2015, as Prestações de Contas Anuais sem movimentação financeira – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido político:
Salvador do Sul: PPS.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação sob forma de “petição”
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
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, 05 de junho de 2019.
Eu, Afrânio Rita Rodrigues, Chefe de Cartório da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral da 152ª Zona Eleitoral.
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153ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 153 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-42.2018.6.21.0153
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Municipal- Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Morro Reuter
JUIZ ELEITORAL: MIGUEL CARPI NEJAR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) PAULA ELIZA MORAES-OAB 95225)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ INÁCIO TERNUS E ELAINE HEYLMANN (ADV(S) PAULA ELIZA MORAES-OAB 95225)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Morro Reuter/RS, relativas às
Eleições Gerais de 2018 (fls. 09/34), após notificação do respectivo partido.
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido“in albis”o prazo para impugnações (fls. 40/41).
Emitido Relatório e parecer conclusivo do Exame de Contas (fls. 43/44), pela servidora designada, o Partido foi intimado (fl.46) e manifestou-se
às fl.49 dos autos, por conta da ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral. Sustentou em sua defesa a falta
de movimentação financeira, postulando a aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 53).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT de Morro Reuter, cujo prazo estabelecido consta do art. 59 da Resolução TSE 23.553/17.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
...
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Comprovada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo torna-se a
desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Morro Reuter /RS, relativas às Eleições Gerais
de 2018, nos termos do o art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de seis meses, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Dois Irmãos, 03 de junho de 2019
MIGUEL CARPI NEJAR
Juiz Eleitoral da 153ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-27.2019.6.21.0155
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) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - JÓIA
RESPONSÁVEL(S) : IBANI JOSE KREMER (ADV(S) LÍGIA VALERIA BERNARDI-OAB 53492), HELENA SALETE CAVALHEIRO
GONÇALVES CEOLIN
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
– 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. 52).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 55 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 57).
Vieram os autos conclusos para sentença.
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, Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 101, Página: 63

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 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. 16/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-05.2019.6.21.0155
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 PROGRESSISTA - PP - AUGUSTO PESTANA
RESPONSÁVEL(S) : MARISA HELENA DEBONI (ADV(S) SOELI TEISE SCHUSTER VEZARO-OAB 44873), ROSANE BECK MAINARDI
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Progressistas - PP – 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. 36).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 37 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 39).
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 Progressistas -PP – 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
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
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RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-87.2019.6.21.0155
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) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP - JÓIA
RESPONSÁVEL(S) : RAONE PUNTEL BERNARDI (ADV(S) JANINE PASCOAL RAMOS-OAB 100495), JOSE SOLENI DA COSTA
MACHADO
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Progressistas - PP – 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. 56).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 58 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 60).
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 Progressistas -PP – 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. 18/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-20.2019.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR KLEINERT (ADV(S) FÁBIO VANDRÉ PELLENZ-OAB 49113), FABIO VANDRÉ PELLENZ
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB –
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. 56).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 58 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 57).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
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
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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 Trabalhista Brasileiro PTB – 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
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-42.2019.6.21.0155
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 SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - AUGUSTO PESTANA
RESPONSÁVEL(S) : GLACIR ANTONIO MANJABOSCO (ADV(S) ODIRLEI JOÃO BERNARDI-OAB 71093), ELVIO JOÃO SPIES
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD – 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. 45).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 44 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 46).
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 Social Democrático PSD – 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
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
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164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-07.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: CAPÃO DO LEÃO/RS
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
ADV(S): ROBERTO CARLOS RIBEIRO INNOCENTE. OAB/RS 54.515
RESPONSAVEIS: NADIR TREIBER E IVONETH LAGES LEAL.
ADV(S): ROBERTO CARLOS RIBEIRO INNOCENTE. OAB/RS 54.515
R.h.
1. Intimem-se o partido e seus responsáveis para apresentarem os documentos referidos na certidão de fl. 29
2 . Apresentados os documentos solicitados, publique-se a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial, por meio de edital
no DEJERS.
3. Vista ao MPE, nos termos artigo 31, §1º da Res. TSE 23.546/2017. 4. Decorrido o prazo do edital, encaminhem-se os autos para
manifestação técnica.
Em 31/05/2019.
BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR
Juiz Eleitoral

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

