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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 79/2019
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: Rafael da Cás Maffini 1)Proc. Classe RE N. 1666 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santiago. Recorrente(s): Progressistas - PP de Santiago/RS
(Adv(s) Luiz Felipe Biermann Pinto-OAB OAB/RS 58.154 e Valdir Amaral Pinto-OAB OAB/RS 7.319), Júlio Cesar Viero Ruivo e João Otávio
Biermann Pinto (Adv(s) Luiz Felipe Biermann Pinto-OAB OAB/RS 58.154, Otavio Augusto Bolzan Pinto-OAB OAB/RS 112.693 e Valdir Amaral
Pinto-OAB OAB/RS 7.319). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 05.06.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602262-50.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602262-50.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RODRIGO MOREIRA BELTRAO DEPUTADO FEDERAL, RODRIGO MOREIRA BELTRAO
Advogado do(a) REQUERENTE: MIGUEL GUSTAVO ALVES DA PAZ - RS76675 Advogado do(a) REQUERENTE: MIGUEL GUSTAVO
ALVES DA PAZ - RS76675
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, 5 de junho de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0603419-58.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603419-58.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JAIR LEMES DEPUTADO ESTADUAL, JAIR LEMES
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
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.
PROCESSO 0601983-64.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601983-64.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXSANDRO DA SILVA GIGANTE DEPUTADO ESTADUAL, ALEXSANDRO DA SILVA GIGANTE
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
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 0601970-65.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601970-65.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JADIR FOFONKA DEPUTADO ESTADUAL, JADIR FOFONKA
Advogado do(a) REQUERENTE: EGIDIO MATIELLO - RS27725
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.

Despachos
PROCESSO 0600354-21.2019.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0600354-21.2019.6.21.0000 - Gravataí - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: LUCIANA ROCHA DEBOM
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
IMPETRADO: JUÍZO DA 173 ZONA ELEITORAL
Vistos.
Concedido prazo para a parte juntar aos autos prova da existência do ato impugnado, a impetrante informou ter obtido o passaporte com a
prova da apresentação intempestiva das contas de campanha, de forma que não tinha mais interesse na ação, e desistia do presente
Mandado de Segurança.
Diante dessas circunstâncias, homologo a desistência, e extingo sem mérito o mandado de segurança, com fundamento no art. 485, VIII, do
CPC.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0602453-95.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602453-95.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANESSA FERNANDES WELTER DEPUTADO ESTADUAL, VANESSA FERNANDES WELTER
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela candidata VANESSA FERNANDES WELTER (ID 2985783), concedendo-lhe o prazo derradeiro de 15 (quinze)
dias, contados a partir da intimação deste despacho, para manifestação e juntada de documentos relativamente ao relatório de exame técnico
(ID 2978333), sob pena de preclusão.
Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para análise e emissão de
parecer conclusivo, em conformidade com o art. 72, § 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 03 de junho de 2019.
Des. Eleitoral ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0602286-78.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602286-78.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIELA FERNANDA PORTZ DORNELES DEPUTADO ESTADUAL, MARIELA FERNANDA PORTZ
DORNELES
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela candidata (ID 3008383), concedendo-lhe o prazo derradeiro de 03 (três) dias, contados a partir da intimação
deste despacho, para manifestação e juntada de documentos relativamente ao relatório de exame técnico (ID 2924033), sob pena de
preclusão.
Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para análise e emissão de
parecer conclusivo, em conformidade com o art. 72, § 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
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PROCESSO 0602393-25.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602393-25.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela candidata (ID 3008583), concedendo-lhe o prazo derradeiro de 04 (quatro) dias, contados a partir da intimação
deste despacho, para manifestação e juntada de documentos relativamente ao relatório de exame técnico (ID 2894483), sob pena de
preclusão.
Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para análise e emissão de
parecer conclusivo, em conformidade com o art. 72, § 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0603618-80.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603618-80.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: DIANE KIPPER MARQUETTI, ELEICAO 2018 DIANE KIPPER MARQUETTI DEPUTADO ESTADUAL
Vistos.
Em razão de DIANE KIPPER MARQUETTI, que concorreu ao cargo de deputada estadual nas Eleições de 2018, ter se omitido em seu dever
de prestar contas de campanha, esta Corte adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
Após emissão de parecer pelo órgão técnico, vieram os autos conclusos com certidão (Id. 273133) atestando que a carta de citação, embora
remetida para o endereço informado no respectivo registro de candidatura, foi recebida por pessoa diversa, e dando conta de que transcorreu
in albis o prazo de três dias para a candidata se manifestar.
Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da mencionada Resolução TSE, que estabelece que seja pessoal a citação da omissa em prestar
contas, determino a citação de DIANE KIPPER MARQUETTI, agora por meio de oficial de justiça.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO 0603619-65.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603619-65.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: DJAIR LORETO DE VARGAS, ELEICAO 2018 DJAIR LORETO DE VARGAS DEPUTADO FEDERAL
Vistos.
Em razão de DJAIR LORETO DE VARGAS, que concorreu ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2018, ter se omitido em seu dever de
prestar contas de campanha, esta Corte adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
Após emissão de parecer pelo órgão técnico, vieram os autos conclusos com certidão (Id. 2599533) atestando que a carta de citação, embora
remetida para o endereço informado no respectivo registro de candidatura, foi recebida por pessoa diversa, e dando conta de que transcorreu
in albis o prazo de três dias para o candidato se manifestar.
Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da mencionada Resolução TSE, que estabelece que seja pessoal a citação da omissa em prestar
contas, determino a citação de DJAIR LORETO DE VARGAS, agora por meio de oficial de justiça.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO 0602724-07.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602724-07.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 KAIANE FAGUNDES DE ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL, KAIANE FAGUNDES DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985
Vistos, etc.
Em razão de KAIANE FAGUNDES DE ALMEIDA, que concorreu ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2018, ter se omitido em seu
dever de prestar contas de campanha, esta Corte adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
Após emissão de parecer pelo órgão técnico, vieram os autos conclusos com certidão (Id. 2894333) atestando que a carta de citação, embora
remetida para o endereço informado no respectivo registro de candidatura, foi recebida por pessoa diversa, e dando conta de que transcorreu
in albis o prazo de três dias para a candidata se manifestar.
Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da mencionada Resolução TSE, que estabelece que seja pessoal a citação do omisso em prestar
contas, determino a citação de KAIANE FAGUNDES DE ALMEIDA, agora por meio de oficial de justiça.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN - Relator
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, Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 102, Página: 6

PROCESSO 0602971-85.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602971-85.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SUZANA IZOLINA CARNEIRO BASTOS DEPUTADO ESTADUAL, SUZANA IZOLINA CARNEIRO BASTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
DECISÃO
Intimada para se manifestar sobre o parecer pela expedição de diligências, a parte requereu a dilação do prazo, para atender à integralidade
das medidas necessárias ao esclarecimento das falhas apuradas.
Tendo em vista a dimensão dos gastos pendentes de comprovação e a necessidade de apresentação de contas retificadoras, evidente a maior
complexidade das diligências, e considerando que o requerimento de dilação foi realizado ainda antes do término do prazo da parte, é possível
atender à providência requerida, com fundamento no art. 139, VI, do CPC.
Diante do exposto, concedo o prazo de 03 dias para a parte manifestar-se sobre as diligências. Com a manifestação ou transcorrido o prazo in
albis, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0602889-54.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602889-54.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 BRUNA NAILA BARROS DEPUTADO ESTADUAL, BRUNA NAILA BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela candidata (ID 3008483), concedendo-lhe o prazo derradeiro de 04 (quatro) dias, contados a partir da intimação
deste despacho, para manifestação e juntada de documentos relativamente ao relatório de exame técnico (ID 2907933), sob pena de
preclusão.
Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para análise e emissão de
parecer conclusivo, em conformidade com o art. 72, § 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0602681-70.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602681-70.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos.
A prestadora requer dilação de prazo, pois parte de seu prazo fluiu durante o final de semana, o que a impossibilitou de providenciar
documentos perante a rede bancária.
De fato, a fluência do exíguo prazo de três dias no final de semana pode inviabilizar as providências necessárias para o esclarecimento das
falhas, de forma que, para assegurar efetivo contraditório, deve ser excepcionalmente restituído o prazo da parte.
Diante do exposto, concedo prazo adicional de 03 dias para manifestação da parte sobre as diligências solicitadas no parecer técnico.
Com a manifestação ou transcorrido in albis o prazo, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603659-47.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603659-47.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: REGINA ALVES
Vistos, etc.
Em razão de REGINA ALVES, que concorreu ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2018, ter se omitido em seu dever de prestar
contas de campanha, esta Corte adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV do § 6º do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Após emissão de parecer pelo órgão técnico, vieram os autos conclusos com certidão (Id. 2896683) atestando que a carta de citação, embora
remetida para o endereço informado no respectivo registro de candidatura, foi recebida por pessoa diversa, e dando conta de que transcorreu
in albis o prazo de três dias para a candidata se manifestar.
Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da mencionada Resolução TSE, que estabelece que seja pessoal a citação do omisso em prestar
contas, determino a citação de REGINA ALVES, agora por meio de oficial de justiça.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
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PROCESSO 0603650-85.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603650-85.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: RITA JARDIM ZACCA BELLOMO, ELEICAO 2018 RITA JARDIM ZACCA BELLOMO DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072985
Vistos.
Em razão de RITA JARDIM ZACCA BELLOMO, que concorreu ao cargo de deputada estadual nas Eleições de 2018, ter se omitido em seu
dever de prestar contas de campanha, esta Corte adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/17.
Após emissão de parecer pelo órgão técnico, vieram os autos conclusos com certidão (Id. 2731683) atestando que a carta de citação, embora
remetida para o endereço informado no respectivo registro de candidatura, foi recebida por pessoa diversa, e dando conta de que transcorreu
in albis o prazo de três dias para a candidata se manifestar.
Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da mencionada Resolução TSE, que estabelece que seja pessoal a citação da omissa em prestar
contas, determino a citação de RITA JARDIM ZACCA BELLOMO, agora por meio de oficial de justiça.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO 0602997-83.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602997-83.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEIDILENA FESTINALLI DEPUTADO ESTADUAL, LEIDILENA FESTINALLI
Advogado do(a) REQUERENTE: DEBORA GONÇALVES DA SILVA - RS74048
Vistos.
Intimada para se manifestar sobre o parecer pela expedição de diligências, a parte requereu concessão de novo prazo, pois é residente em
Cachoeira do Sul, mas esteve acompanhando seu marido em atendimento médico na capital nos dias subsequentes à intimação, inviabilizando
a obtenção dos documentos necessários para o esclarecimento das falhas apontadas.
Tendo em vista que a viagem e estadia na capital por motivos médicos nos mesmos dias de seu prazo estão comprovados documentalmente,
está caracterizado o evento alheio à vontade da parte que a impediu de cumprir o prazo assinalado, autorizando a concessão de prazo
adicional, nos termos do art. 223 do CPC.
Diante do exposto, concedo o prazo de 03 dias para a parte se manifestar sobre o parecer técnico. Com a manifestação ou transcorrido o
prazo in albis, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603005-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603005-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANE SIMON DEPUTADO ESTADUAL, ROSANE SIMON
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Intimada para se manifestar sobre o parecer pela expedição de diligências, a parte requereu a concessão de 03 dias adicionais para a
apresentação de documentos comprobatórios da movimentação referida no exame técnico.
Tendo em vista que o requerimento de dilação foi realizado ainda dentro do prazo para manifestação, e que a diligência adicional refere-se à
microfilmagem de cheques, cujo fornecimento demora a ser atendido pelas instituições financeiras, como é de conhecimento geral, é possível
a concessão do prazo adicional pleiteado.
Diante do exposto, concedo o prazo de 03 dias para a parte atender se manifestar sobre as diligências solicitadas. Com a manifestação ou
transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO CLASSE: RCED N. 2-15.2017.6.21.0055 - PROTOCOLO: 2183012016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: TAQUARA ZONA: 55ª
ESPÉCIE: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CARGO - VEREADOR PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): MAGALI VITORINA DA SILVA - Vereadora em Taquara (Adv(s) Julio Cezar Garcia Junior OAB/RS 75.972 e Vinicius Felippe
OAB/RS 93.503)
Vistos.
Trata-se de agravo regimental, interposto pela Recorrida, contra o despacho da fl. 448 que encerrou a instrução processual e abriu vista para
alegações finais.
A Recorrida/Agravante alega que não foi intimada para manifestar-se acerca das respostas das operadoras de telefonia, ao contrário do que
ocorreu com o Ministério Público Eleitoral (fl. 417).
Em face do exposto, requer seja recebido e provido o presente agravo regimental, para o fim de que seja declarada a nulidade do feito a partir
da decisão da fl. 417, devendo ser reaberto o prazo para a defesa manifestar-se sobre os ofícios das operadoras.
É o breve relatório.
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Com razão a parte Agravante.
De fato, a Recorrida não foi intimada para manifestar-se a respeito da resposta das operadoras telefônicas, o que acabou por cercear seu
direito de defesa, afrontando o contraditório e a ampla defesa inerentes ao feito.
Ante o exposto, reconsidero a decisão da fl. 448 e determino a intimação da Recorrida Magali Vitorina da Silva para que se manifeste, no prazo
de até 3 (três) dias, quanto a resposta das empresas de telefonia, tal como foi oportunizado à Procuradoria Regional Eleitoral no despacho da
fl. 417.
Publique-se.
Porto Alegre, 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 65-72.2018.6.21.0033 - PROTOCOLO: 429562018
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PASSO FUNDO ZONA: 33ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Particular - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Recorrente(s): RODINEI XAVIER ESCOBAR CANDEIA (Adv(s) Flori Francisco Barreto do Amaral Wegher OAB/RS 21.256, Glauber Lemos
Vieira OAB/RS 31.092, Glenio Lemos Vieira OAB/RS 60.411 e Marília da Veiga OAB/RS 89.580)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por RODINEI XAVIER ESCOBAR CANDEIA, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições 2018, em
face da decisão do juízo da 33a Zona Eleitoral de Passo Fundo que, no exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, determinou
a extração de certidão, com efeito de título executivo, da multa relativa ao descumprimento de ordem de retirada de propaganda eleitoral
irregular (fls. 32-35).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 37, § 3o, da Res. TSE n. 23.547/17, as decisões proferidas pelos juízes eleitorais no exercício do poder de polícia sobre a
propaganda de campanha têm natureza administrativa e não judicial.
Por conta dessa característica, firmou-se no âmbito da jurisprudência eleitoral que tais atos são atacáveis por intermédio de mandado de
segurança, e não por meio do recurso inominado eleitoral. Confira-se precedente deste Tribunal:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR. ELEIÇÕES 2018. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
MULTA. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DOS JUÍZES
AUXILIARES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ART. 96, INC. II E § 3º, DA LEI N. 9.504/97. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO
CONHECIDO.
A decisão que deferiu a inicial da representação para apurar propaganda eleitoral antecipada foi proferida no âmbito do exercício do poder de
polícia, nos termos do previsto no art. 41, § 1º, da Lei n. 9.504/97, e possui natureza administrativa. Conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, a via adequada para atacar decisão de natureza administrativa seria o mandado de segurança, e não
o recurso eleitoral inominado. Ademais, o art. 96, incs. II e III c/c § 3º, da Lei n. 9.504/97 confere aos Tribunais Regionais Eleitorais, por meio
da atuação dos juízes eleitorais auxiliares, a competência para apreciar as representações nas eleições federais, estaduais e distritais, e ao
Tribunal Superior Eleitoral ao tratar-se de eleição presidencial. Anulação da sentença e, de ofício, anulada a imposição da multa em razão da
incompetência absoluta do Juízo.
Manutenção, entretanto, da decisão que determinou a retirada dos outdoors, exercida dentro dos limites da competência conferida pelo art. 41
da Lei n. 9.504/97 e não impugnada pela via própria do Mandado de Segurança.
Não conhecimento do recurso.
(Recurso Eleitoral n 866, ACÓRDÃO de 05/09/2018, Relator(a) DR. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 165, Data 11/09/2018, Página 6 )
Logo, o recurso não comporta conhecimento, pois a decisão impugnada somente pode ser analisada por este Tribunal mediante impetração de
mandado de segurança por intermédio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), estando prevento este Relator.
Ante o exposto, não conheço do presente recurso com fundamento no art. 41, inc. XXII, do Regimento Interno do TRE-RS.
Publique-se e, após, arquive-se, autorizado desde já a carga de autos para extração de cópias pela parte, seu procurador, ou pessoa
autorizada, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Alegre, 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Rafael da Cás Maffini,
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2463-33.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 496352014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): CARLOS ANTONIO VERONESE ARPINI, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1499 (Adv(s) GETÚLIO DE FIQUEIREDO SILVA
OAB/RS 15.681)
Vistos.
CARLOS ANTONIO VERONESE ARPINI requer seja intimado para o pagamento das parcelas de acordo firmado com a União no presente
feito. Requer, ainda, lhe sejam enviadas as GRUs para o e-mail do causídico signatário.
É o breve relato.
Homologado o acordo extrajudicial, tal como se verifica às fls. 133-134v., cessa a atividade deste Juízo quanto à forma de cobrança do
pactuado entre as partes.
Portanto, cabe ao Requerente/Executado buscar junto à Exequente/União as guias para que venha a realizar o adimplemento do acordo.
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Sugere-se que o Requerente entre em contato com a Advocacia da União, conforme informações abaixo, para que tenha sua pretensão
atendida.
AGU - 4ª Região
Coordenadoria Regional de Patrimônio e Probidade
Endereço: Rua Mostardeiro, n. 483 - Sala 404-C - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3511-6659 / 3511-6667
E-mail: pru4.corepam@agu.gov.br <mailto:pru4.corepam@agu.gov.br>
Servidores: FERNANDA MOTTA / CAROLINA MARTINS TORCATO
Publique-se.
Após, arquivem-se os autos.
Porto Alegre, 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: INQ N. 57-34.2017.6.21.0000 - PROTOCOLO: 246552017
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
ESPÉCIE: INQUÉRITO - CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - FALSIDADE
IDEOLÓGICA COM FINALIDADE ELEITORAL (ART. 350 CE)
Investigado(s): SIGILOSO (Adv(s) Gabriele Lanot Gottlieb OAB/RS 78.007)
Vistos.
Trata-se de promoção da Procuradoria Regional Eleitoral, fls. 220-224.
Após expor razões, o Parquet se manifesta (1) pelo levantamento do sigilo do Inquérito Policial; (2) favoravelmente ao compartilhamento dos
termos de declaração de fls. 120-121 e 162-163 com os IPLs n. 319/18 e 323/18, e requer (3) o declínio de competência da
presente investigação para a primeira instância da Justiça Eleitoral, para "livre distribuição entre as Zonas Eleitorais de Porto Alegre, a fim de
que, aberta vista dos autos ao ilustre membro do MPE oficiante, adote as providências que entender cabíveis".
Decido.
Acolho, em parte, o requerimento constante no item 3 da manifestação Ministerial, no sentido do declínio da competência, deixando de me
manifestar no que diz respeito aos itens de n. 1 e n. 2, sob pena de ocorrência de supressão de instância - em virtude, exatamente, do referido
declínio.
Em pedido similar, anterior e referente a estes autos (muito embora encaminhado via petição avulsa), manifestei-me conforme segue:
"Por intermédio do Ofício 1862/2019 SR/PF/RS, registrado neste Tribunal em 10.5.2019 (protocolo n. 17.118/2019), a Superintendência
Regional da Polícia Federal afirma ter enviado os autos do inquérito policial IPL n. 1494/2017 a esta Corte, e requer o compartilhamento de
provas do feito com os inquéritos policiais IPL n. 319/2018 e n. 323/2018.
Entretanto, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou que o ofício foi entregue sem os respectivos autos do inquérito policial mencionado.
A unidade aponta, ainda, que o IPL n. 1494/2017 foi autuado no TRE-RS sob número INQ 57-34.2017.6.21.0000, e distribuído à relatoria do
Des. Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy, a quem sucedi no assento de Plenário.
Todavia, saliento que, conforme a Resolução TRE-RS n. 326, de 08.4.2019, houve a designação específica da 2ª e da 160ª Zonas Eleitorais
para processar e julgar, de forma especializada, os crimes eleitorais conexos a crimes de corrupção ativa e passiva, de evasão de divisas, de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e os delitos praticados por organizações criminosas, independentemente do caráter
transnacional ou não das infrações, os pedidos de colaboração premiada e de cooperação jurídica passiva em matéria penal, abrangendo,
conforme redação expressa do §1º do art. 1º do referido normativo, os inquéritos policiais.
E a investigada não detém prerrogativa de foro, conforme as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, as quais indicam viés
absolutamente restritivo ao denominado "foro privilegiado". (grifei)
Portanto, e pelas mesmas razões, o caso se trata de remessa àquelas Zonas Eleitorais especializadas, conforme a Resolução TRE-RS n. 326,
de 08.4.2019, de forma que a distribuição haverá de ocorrer entre a 2ª e a 160ª Zona Eleitorais, sediadas na Capital Gaúcha.
Dessarte, determino a remessa dos presentes autos à 2ª Zona Eleitoral, zona distribuidora conforme o art. 4 da Resolução TSE n. 326/2019.
Lá, após distribuição, o magistrado competente poderá analisar as questões trazidas pela manifestação ministerial, itens 1 e 2, ressalvado que
o declínio de competência não significa definição de competência, como bem observado pelo Ministro Edson Fachin, fl. 06 destes autos.
Cumpra-se, observado o sigilo na tramitação, ainda mantido.
Porto Alegre, 04 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 117-75.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 303452015
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Interessado(s): BERNARDINO VENDRUSCULO (Adv(s) Andreia dos Reis Vendruscolo OAB/RS 80.225), ANTÔNIO CARLOS ALVES (Adv(s)
Gilberto de Jesus Linck OAB/RS 45.786), PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves OAB/RS
72.085), CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA, JOÃO LEITE e CLAUCIA TACIARA DE SOUZA
Vistos, etc.
Determinada a intimação do Diretório Estadual do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS e de seus responsáveis para, no
prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem defesa e requererem as provas a serem produzidas (fl. 347), foi a providência realizada, consoante
certidão de fl. 352. Intimado em 19.02.2019, ANTÔNIO CARLOS ALVES, tesoureiro da agremiação no período de 25.6.2014 a 01.12.2014,
requereu a dilação do prazo por 20 (vinte) dias, em 12.3.2019 (fls. 356-358), a qual restou concedida (fl. 360). Transcorrido o prazo in albis em
10.4.2019 (fl. 364), o interessado, posteriormente, requereu a prorrogação por 20 (vinte) dias, em 15.4.2019, justificando que seu patrono se
encontrava sob tratamento radioterápico (fls. 365-366v.). Ante a circunstância apontada, foi concedida a dilação (fl. 368), cujo prazo decorreu
sem manifestação, em 20.5.2019 (fl. 373).
Agora, o mesmo dirigente partidário, em petição recebida em 27.5.2019, requer nova prorrogação do prazo (fls. 374-375).
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O pedido não comporta deferimento, sob pena de o feito tramitar indefinidamente sem decisão. Ressalto que o interessado cinge-se a solicitar
prorrogação do prazo sem acostar documento algum. Declaro, portanto, encerrada a instrução processual e determino a intimação do órgão
partidário e de seus responsáveis para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da
Resolução TSE n. 23.546/17.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de junho de 2019.
Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA,
Relator.

Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA P N. 126 DE 04 DE JUNHO DE 2019
O DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO, VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 36,
INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 8.112/1990 e ART. 5º, III, “a” DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.563/2018, RESOLVE:
Art. 1º. REMOVER, em caráter definitivo, a servidora Tassiana Alcoforado Diniz Skrsypcsak, Analista Judiciária, Área Judiciária, para Porto
Alegre/RS, de acordo com a decisão proferida nos autos do Processo Judicial n. 5049585-36.2014.4.04.7100, em tramitação no Juízo da 5º
Vara Federal – Porto Alegre/RS.
Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-10.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Selbach
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB - SELBACH/RS (ADV(S) CLAUDIR JOSÉ WENDLING-OAB 33218)
RESPONSÁVEL(S) : ORVALINO ANTONIO KUHN E EVERTON REIS (ADV(S) CLAUDIR JOSÉ WENDLING-OAB 33218)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas Anual do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Selbach/RS, relativa 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 pela
Resolução TSE n.º 23.546/17.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido prestou suas contas em 09/04/2019, ou seja, tempestivamente.
Foi publicado o Edital n.º 008/2019 (fl. 48/49) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 16 de abril de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 53).
Não foi expedido o Exame Preliminar, uma vez que aparentemente presentes todas as peças de apresentação obrigatória no processo de
Prestação de Contas.
A unidade técnica, após realizar a análise técnica das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o relatório de Exame
da Prestação de Contas (fls. 54/59), no qual apontou a existência de impropriedades na Prestação de Contas.
O partido foi intimado a se manifestar (fls. 61/63), fazendo juntar aos autos os documentos de fls. 65/72.
Após análise dos documentos apresentados, foi emitido o Parecer Conclusivo (fls. 73/75), manifestando-se a Unidade Técnica pela
regularidade das contas. Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 77).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Selbach/RS, referentes ao
exercício 2018. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em
sua análise, não constatou irregularidades e/ou impropriedades, formulando sua manifestação pela aprovação das contas, já que em
conformidade com a legislação vigente.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e 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 da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
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Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas não possuem irregularidades e/ou impropriedades, julgo PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas
apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Selbach/RS, referentes ao Exercício de 2018, forte no art. 46, I, da
Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-39.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB 27873)
RESPONSÁVEL(S) : MARIZA TEREZINHA PAGNUSSATT CAPOANI E DALTRO CARDOSO (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB
27873)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro de Alto Alegre/RS.
A Unidade Técnica, nos termos do art. 34 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, procedeu ao Exame Preliminar da documentação
apresentada, constatando a ausência dos documentos elencados à fl. 57.
Desta forma, ficam o Partido e seus Responsáveis INTIMADOS a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a documentação elencada no Exame
Preliminar, conforme previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
Por fim, fica o partido cientificado de que a não apresentação das referidas peças poderá ensejar o julgamento das contas como Não
Prestadas, face à ausência de peças e documentos essenciais, nos termos do art. 34, I da já citada Resolução.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-91.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HENRIQUE AUGUSTO OPPELT-OAB 84234)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO LUIS VISOTO E JOSE ERALDO GREGORY (ADV(S) HENRIQUE AUGUSTO OPPELT-OAB 84234)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Tapera/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi expedido o Exame da Prestação de Contas de fls. 54/57, no qual resta identificada a ausência de comprovação dos gastos efetuados no
Exercício Financeiro.
O partido realizou gastos com Serviços Técnico-Profissionais - Serviços Contábeis (R$ 720,00) sem, entretanto, apresentar os comprovantes
determinados pela legislação eleitoral.
A resolução TSE n. 23.546/2017 assim prevê:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato; II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço; III – comprovante bancário de pagamento; ou IV –
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). § 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na
forma da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]
Ainda, não há menção quanto à forma de pagamento dos serviços advocatícios prestados.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Tapera/RS INTIMADO a se manifestar quanto ao teor do Exame
realizado pela Unidade Técnica, se manifestar quanto à forma de pagamento dos serviços advocatícios, bem como a juntar os comprovantes
dos gastos realizados no Exercício Financeiro de 2018 declarados na Prestação de Contas em análise, à exceção das tarifas bancárias, que já
estão perfeitamente identificadas no Extrato Bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, §3º, I da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
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Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-09.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB 59635)
RESPONSÁVEL(S) : EVOHY LUIZ MORGAN E JOSÉ GUGELL ROTTA (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB 59635)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro de Alto Alegre/RS.
A Unidade Técnica, nos termos do art. 34 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, procedeu ao Exame Preliminar da documentação
apresentada, constatando a ausência dos documentos elencados à fl. 69.
Desta forma, ficam o Partido e seus Responsáveis INTIMADOS a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a documentação elencada no Exame
Preliminar, conforme previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2 - Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
Por fim, fica o partido cientificado de que a não apresentação das referidas peças poderá ensejar o julgamento das contas como Não
Prestadas, face à ausência de peças e documentos essenciais, nos termos do art. 34, I da já citada Resolução.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-24.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB 27873)
RESPONSÁVEL(S) : JOAREZ MENDES DOS SANTOS E SILMAR DEMAMAN (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB 27873)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 do Progressistas de Alto Alegre/RS.
A Unidade Técnica, nos termos do art. 34 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, procedeu ao Exame Preliminar da documentação
apresentada, constatando a ausência dos documentos elencados à fl. 53.
Desta forma, ficam o Partido e seus Responsáveis INTIMADOS a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a documentação elencada no Exame
Preliminar, conforme previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Por fim, fica o partido cientificado de que a não apresentação das referidas peças poderá ensejar o julgamento das contas como Não
Prestadas, face à ausência de peças e documentos essenciais, nos termos do art. 34, I da já citada Resolução.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-69.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
RESPONSÁVEL(S) : RESOMÁRCIO TOLEDO SEIBEL E CARMEN LUIZA GRANDO (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 do Partido Democrático Trabalhista de Campos Borges/RS.
A Unidade Técnica, nos termos do art. 34 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, procedeu ao Exame Preliminar da documentação
apresentada, constatando a ausência dos documentos elencados à fl. 32.
Desta forma, ficam o Partido e seus Responsáveis INTIMADOS a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a documentação elencada no Exame
Preliminar, conforme previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2 - Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
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apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
3 - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber, por meio sistema SPCA (art. 29, XVII da
Resolução TSE n. 23.546/17);
Ainda, a utilização do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA) é obrigatória a partir do Exercício Financeiro de 2017, razão pela qual
deve o partido apresentar os demonstrativos e documentos elencados no referido sistema, quando aplicável.
Por fim, fica o partido cientificado de que a não apresentação das referidas peças poderá ensejar o julgamento das contas como Não
Prestadas, face à ausência de peças e documentos essenciais, nos termos do art. 34, I da já citada Resolução.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-47.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/RS
RESPONSÁVEL(S) : IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, MARCOS ANDRÉ SOARES, ROCENIR CASTOLDI DA COSTA E JOSÉ
ANTONIO DE TOLEDO (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Diante da certidão de fl. 19, decreto a revelia do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro de Campos Borges/RS, haja vista a
aplicação por analogia do art. 344, do Código de Processo Civil.
Ademais, prossiga-se o feito com a publicação do Edital nos termos do art. 45, inc. I, da Resolução TSE n. 23546/2017.
Cumpra-se.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-32.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - ESPUMOSO/RS (ADV(S) MARCOS LUIS WERNER-OAB 45042)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO LUCIANO LAUXEN E LEOMAR RODRIGUES DA SILVA (ADV(S) MARCOS LUIS WERNER-OAB 45042)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Espumoso/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi expedido o Exame da Prestação de Contas de fls. 61/65, no qual resta identificada a ausência de comprovação dos gastos efetuados no
Exercício Financeiro.
O partido realizou gastos com Serviços Técnico-Profissionais - Serviços Contábeis (R$ 600,20); Serviços postais (R$ 21,30); Serviços
cartorários (R$ 6,00) e Outras despesas financeiras (R$ 0,12) sem, entretanto, apresentar os comprovantes determinados pela legislação
eleitoral.
A resolução TSE n. 23.546/2017 assim prevê:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço. § 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato; II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço; III – comprovante bancário de pagamento; ou IV –
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). § 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na
forma da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]
Ainda, não há menção à forma de pagamento dos serviços advocatícios prestados.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de Espumoso/RS INTIMADO a se manifestar quanto ao teor do Exame
realizado pela Unidade Técnica, se manifestar quanto à forma de pagamento dos serviços advocatícios, bem como a juntar os comprovantes
dos gastos realizados no Exercício Financeiro de 2018 declarados na Prestação de Contas em análise, à exceção das tarifas bancárias, que já
estão perfeitamente identificadas no Extrato Bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, §3º, I da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-62.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - CAMPOS BORGES/RS (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
RESPONSÁVEL(S) : NEURILDO CARDOSO PEREIRA E CRISTINA SOARES MORAES (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB
80903)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 do Partido Socialista Brasileiro de Campos Borges/RS.
A Unidade Técnica, nos termos do art. 34 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, procedeu ao Exame Preliminar da documentação
apresentada, constatando a ausência dos documentos elencados à fl. 48.
Desta forma, ficam o Partido e seus Responsáveis INTIMADOS a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a documentação elencada no Exame
Preliminar, conforme previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2 - Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
Por fim, fica o partido cientificado de que a não apresentação das referidas peças poderá ensejar o julgamento das contas como Não
Prestadas, face à ausência de peças e documentos essenciais, nos termos do art. 34, I da já citada Resolução.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 05 de junho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-67.2019.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB 60705)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON ZUQUETO DUTRA, ALBANO SHURE E CLAUDIO ROSA MARIMON (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAROAB 60705)
Vistos.
Intimem-se as partes, por publicação no DEJERS, acerca do Exame Preliminar expedido (folha 79) e para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, complementem a documentação ou prestem esclarecimentos quanto aos itens apontados, conforme art. 34, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/2017.
D.L.
Alegrete, 04 de junho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-50.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2018 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : PAULINO DE MOURA (ADV(S) JORDANA MULLER-OAB 111085, JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO-OAB
79887 E NORTON LORENZI-OAB 83309), JONATAS JEFERSON POLIDORO
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de não prestação de contas eleitorais do diretório municipal do Solidariedade - SD de Carazinho/RS referente ao pleito
de 2018.
Foi expedida a informação n. 94/2018 relatando a ausência de apresentação das contas pelo partido em epígrafe (fl. 02).
Foi determinada a autuação de processo nos termos do art. 52, § 6º, da Resolução TSE n. 23.553/2018(fl. 04).
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Foi expedida certidão apontando aparente inexistência de indícios de recebimento de Fundo Partidário, bem como de recursos de origem
vedada ou não identificada, sendo constatado também a inexistência de extratos eletrônicos (fl. 07).
Foi citado o omisso para que se manifestasse no prazo de 03 dias (fl.10), tendo se manifestado a parte(fls. 15 a 21).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando que as contas sejam declaradas não prestadas e requerendo que sejam aplicadas as
sanções cabíveis (fls.26 e 27).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, aprecio o requerimento formulado pelo Senhor Paulino de Moura, que postula "seja direcionada a ação a quem esteja exercendo
a função de presidente do Diretório Municipal do Solidariedade ou, em estando formalmente vacante o cargo, ao Diretório Estadual
competente". Declara, o responsável, que "não integra mais os quadros do partido SDD desde 17/04/2017", data na qual teria comunicado sua
desfiliação no cartório desta Zona Eleitoral. Anexa documentos (cópias de requerimentos de desfiliação dirigidos a este juízo e ao presidente
estadual do partido) com o intuito de comprovar a ausência de vínculo com o órgão partidário.
Sem razão o requerente Paulino de Moura. Conforme certidão emitida em 29/03/2019 pelo Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP, no site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE (fl. 22) o requerente figura como responsável, no cargo de Presidente do órgão
provisório. Consigna, ainda, mencionada certidão, o exercício no cargo de presidente no período de 05/12/2013 a 31/12/2019, do que se
depreende que o Senhor Paulino de Moura respondia pelo órgão partidário municipal no ano de 2018 bem como ainda é o presidente atual da
agremiação.
Isso posto, indefiro o requerimento postulado à fl. 15.
No tocante à prestação de contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, a Res.-TSE n. 23.553/2018, em seu art. 48, II, d, prevê que os órgãos
partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos provisoriamente , e, em no § 11 do mesmo artigo prevê
que “a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido e o candidato do
dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.”
Compulsando os presentes autos, verifico que, após citado, o órgão partidário em epígrafe não apresentou nenhuma manifestação a respeito
dos documentos e informações constantes nos presentes autos.
Nessa linha, diante da inobservância da agremiação municipal sobre o disposto na Resolução TSE nº 23.553/18, bem como pelo parecer do
Ministério Público, o qual opinou no sentido de que as contas sejam declaradas como não prestadas, entendo que as contas merecem ser
julgadas não prestadas.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto:
a) INDEFIRO o requerimento postulado à fl. 15;
b) JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do diretório municipal do Solidariedade - SD de Carazinho/RS, com base no art.77, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/18, relativamente às eleições municipais de 2018 e, com base no art. 83, II, da já referida resolução;
c) DETERMINO a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal até que sejam apresentadas as contas referentes ao pleito supramencionado.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção Nacional e Estadual sobre a perda, pela agremiação municipal, do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Oficie-se ao TRE/RS, com cópia desta decisão, para que seja registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, a
suspensão da anotação do partido até que seja regularizada a prestação de contas da Eleição de 2018.
Após, registre-se no SICO e arquive-se.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 100-86.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2018 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ROBERTO AMORIM SOARES E MAIQUEL DE FARIA
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de não prestação de contas eleitorais do diretório municipal do Democratas - DEM de Carazinho/RS referente ao pleito
de 2018.
Foi expedida a informação n. 81/2018 relatando a ausência de apresentação das contas pelo partido em epígrafe (fl. 02).
Foi determinada a autuação de processo nos termos do art. 52, § 6º, da Resolução TSE n. 23.553/2018(fl. 04).
Foi expedida certidão apontando aparente inexistência de indícios de recebimento de Fundo Partidário, bem como de recursos de origem
vedada ou não identificada, sendo constatado também a inexistência de extratos eletrônicos (fl. 06).
Foi citado o omisso para que se manifestasse no prazo de 03 dias (fl.10), tendo transcorrido, in albis, o prazo para manifestação(fl. 11).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando que as contas sejam declaradas não prestadas e requerendo que sejam aplicadas as
sanções cabíveis (fls.13 e 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, decreto a revelia das partes, com a perda do direito de
intimação dos atos processuais, nos termos do art. 346 do Código de Processo de Civil.
No tocante à prestação de contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, a Res.-TSE n. 23.553/2018, em seu art. 48, II, d, prevê que os órgãos
partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos provisoriamente , e, em no § 11 do mesmo artigo prevê
que “a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido e o candidato do
dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.”
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Compulsando os presentes autos, verifico que, após citado, o órgão partidário em epígrafe não apresentou nenhuma manifestação a respeito
dos documentos e informações constantes nos presentes autos.
Nessa linha, diante da inobservância da agremiação municipal sobre o disposto na Resolução TSE nº 23.553/18, bem como pelo parecer do
Ministério Público, o qual opinou no sentido de que as contas sejam declaradas como não prestadas, entendo que as contas merecem ser
julgadas não prestadas.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto:
a) JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do diretório municipal do Democratas - DEM de Carazinho/RS, com base no art.77, IV, da
Resolução TSE nº 23.553/18, relativamente às eleições municipais de 2018 e, com base no art. 83, II, da já referida resolução;
b) DETERMINO a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal até que sejam apresentadas as contas referentes ao pleito supramencionado.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção Nacional e Estadual sobre a perda, pela agremiação municipal, do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Oficie-se ao TRE/RS, com cópia desta decisão, para que seja registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, a
suspensão da anotação do partido até que seja regularizada a prestação de contas da Eleição de 2018.
Após, registre-se no SICO e arquive-se.
Carazinho, 03 de junho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-87.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos no Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB), RICARDO CASTILHO DA SILVA E GESSICA BUENO DE OLIVEIRA (ADV(S)
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos.
Dê-se vista dos presentes autos ao Mistério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão constante do
art. 45, inc. V, da Resolução nº 23.546/2017.
D.L.
Dom Pedrito, 31 de maio de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-42.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Vistos.
Considerando a informação de ausência de representação processual determino a suspensão do feito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, os
responsáveis legais procedam no saneamento da irregularidade, sob pena ser extinto o processo sem julgamento do mérito em razão de falta
de capacidade postulatória da parte.
Ao Cartório para as diligências devidas.
Dom Pedrito, 31 de maio de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-17.2018.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO 2017
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) MARIA CARLA VALIENTE TEIXEIRA-OAB 62396)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO FERNANDES PIRIZ, JEZIEL GOMES DE MORAIS E MARIA CARLA VALIENTE (ADV(S) MARIA
CARLA VALIENTE TEIXEIRA-OAB 62396)
O Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, submete o extrato da prestação de contas final e documentos (fs. 02-49), referentes aos recursos e
despesas realizados no curso do exercício de 2017, à apreciação da Justiça Eleitoral.
Após análise sequencial a analista designada para o exame técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas (f. 63) e
posteriormente, em sua manifestação, o Ministério Público opina no mesmo sentido (f. 65).
É O RELATÓRIO. DECIDA-SE.
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A prestação de contas apresentada tempestivamente pela agremiação partidária foi instruída com os documentos previstos na Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Realizada a análise técnica das contas, servindo-se das especificações dos arts. 50-56 da referida resolução, verificou-se a regularidade das
informações prestadas considerando que foram tidas como corretas as informações prestadas pelo Partido político, diante da ausência de
informação oriunda da instituição bancária - visando impedir o mesmo fosse penalizado em razão de conduta sobre a qual não deu causa. E,
em que pese não tenha sido apresentado o comprovante de remessa à Receita Federal tal impropriedade não chega a macular a
transparência dos dados fornecidos.
Em vista disso, reputo como suficientes, à aprovação, os documentos que instruem o presente expediente.
Assim, aprovo com ressalvas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46,
II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Dom Pedrito, 31 de maio de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 019/2019
O Doutor MARCELO DA SILVA CARVALHO, Juiz Eleitoral da 29ª Zona de Lajeado-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 Santos Filho, 394, em Lajeado, se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e do art. 28 §2º e art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/17, a relação dos responsáveis pelo órgão partidário que apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
no exercício de 2018, do seguinte diretório municipal:
OBJETO: Publicidade da relação dos partidos políticos e responsáveis que apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos no exercício de 2018.
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Lajeado/RS
Presidente: David Guiherme Orling
Tesoureiro: Sérgio Luiz Kruger
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, a qualquer interessado é facultado a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lajeado-RS, 04 de junho de 2019.
Eu, Maria Betânia Rohde, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 29º ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 020/2019
O Doutor MARCELO DA SILVA CARVALHO, Juiz Eleitoral da 29ª Zona de Lajeado-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 Santos Filho, 394, em Lajeado, se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 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 seguintes diretórios municipais:
1- Partido Democrático Trabalhista – PDT – Marques de Souza/RS
Presidente: Roberto Giovanella
Tesoureiro: Ademir José Alves da Costa
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial das agremiações acima citadas, que
apresentaram movimentação contábil na 29ª Zona Eleitoral.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anual
dos demais, com prazo de 5 (cinco) dias para o MP ou qualquer Partido Político impugnar a prestação de contas apresentada 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lajeado-RS, 04 de junho de 2019.
Eu, Maria Betânia Rohde, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral
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34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019 - 34ª ZE/RS
O Doutor Luís Antônio Saud Teles, Juiz Eleitoral da 34ª 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, 1.159,
Pelotas/RS, que se encontram 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, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos a Prestação de Contas
Partidária 2018, abaixo relacionado, referente ao Município de Arroio do Padre.
PARTIDO(S):
DEMOCRATAS - DEM
OBJETO:
Dar publicidade à demonstração do resultado do exercício e ao balanço patrimonial, para que qualquer interessado possa examinar o processo
de prestação de contas e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia (parágrafo §
2º do art. 31 da Res. TSE 23.546/2017).
Impugnação das contas por qualquer partido político, relatando fatos, indicando provas e pedindo abertura de investigação para apuração de
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (parágrafo
§ 3º do art. 31 da Res. TSE 23.546/2017).
PRAZO:
No prazo de 15 (quinze) dias, os autos permanecem a disposição dos interessados, em cartório, para os fins previstos no parágrafo § 2º do art.
31 da Res. TSE 23.546/2017.
Decorrido o prazo acima, tem início o prazo de 5 (cinco) dias, para que qualquer partido político possa impugar a(s) referida(s) prestação(ões)
de conta(s), conforme previsto no parágrafo § 3º do art. 31 da Res. TSE 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS e, na
mesma data, em Cartório, no local de costume.
Eu, Altair da Silva Machado, Chefe de Cartório Subst. da 34ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Pelotas, 05 de junho de 2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.

38ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-08.2016.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
EXECUTADO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ROBERTO CIRÍACO DA COSTA PY-OAB 31903)
Vistos.
Considerando o pagamento o valor pelo demandado, JULGO EXTINTA a execução ante ao adimplemento do débito.
Proceda-se ao cancelamento de eventuais penhoras e constrições existentes nos autos, bem como procedam-se aos atos tendentes à retirada
do nome do devedor de eventuais cadastros restritivos de crédito e/ou CADIN.
Havendo custas pendentes, ficam a cargo do executado.
Inexistinto custas, intimem-se as partes da presente decisão r arquivem-se os autos com baixa.
Intimem-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-34.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO KERSTING DOS SANTOS E DEBORA ADRIALE SILVA DA SILVA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB
114303)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente pelo Partido da República – PR,
Diretório Municipal de Rio Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 52), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 56).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 61-62), de acordo com o art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/17.
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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O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 64).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Partido da República – PR de Rio Pardo/RS, apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício de 2018, sendo
instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Partido da República – PR de
Rio Pardo/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos
declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-64.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pantano Grande
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) EDENILSON PEREIRA DE BRUM-OAB 55465)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ RICARDO PINHO DE MOURA E TIAGO TREVISAN RAABE (ADV(S) EDENILSON PEREIRA DE BRUM-OAB
55465)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente pelo Movimento Democrático
Brasileiro – MDB, Diretório Pantano Grande/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 50), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 54).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 60-61), de acordo com o art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Pantano Grande/RS, apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao
exercício de 2018, sendo instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente
assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Movimento Democrático
Brasileiro – MDB de Pantano Grande/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante
os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-79.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pantano Grande
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) EDENILSON PEREIRA DE BRUM-OAB 55465)
RESPONSÁVEL(S) : EVANIA FRANTZ TREVISAN E EDUINO ANTONIO OLIVEIRA POLETO (ADV(S) EDENILSON PEREIRA DE BRUMOAB 55465)
Vistos.
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 prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente pelo Progressistas – PP, Diretório
Municipal de Pantano Grande/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 59), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 63).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 68-69), de acordo com o art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 71).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Progressistas – PP de Pantano Grande/RS, apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício de 2018, sendo
instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Progressistas – PP de
Pantano Grande/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos
declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-49.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pantano Grande
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LUIZINHO MIGUEL BALEN-OAB 26670)
RESPONSÁVEL(S) : SÕNIA REGINA FALLAVENA DA ROSA E VALDEMIR DE SOUZA (ADV(S) LUIZINHO MIGUEL BALEN-OAB 26670)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente pelo Partido Democrático Trabalhista
– PDT, Diretório Municipal de Pantano Grande/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 51), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 55).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 60-61), de acordo com o art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Partido Democrático Trabalhista – PDT de Pantano Grande/RS, apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício
de 2018, sendo instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Partido Democrático
Trabalhista – PDT de Pantano Grande/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17,
ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-94.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pantano Grande
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
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PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DAVID FERREIRA ALVES-OAB 107602 E MICHAEL FERREIRA
ALVES-OAB 93953)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIDES EMILIO PAGANOTTO, EUGENIO SOUZA LUZ, NILTON LUIZ LINHARES DA SILVEIRA E CARLOS
VANDERLEI NUNES DOS SANTOS (ADV(S) DAVID FERREIRA ALVES-OAB 107602 E MICHAEL FERREIRA ALVES-OAB 93953)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente pelo Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB, Diretório Municipal de Pantano Grande/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 55), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 59).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 64-65), de acordo com o art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 67).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Pantano Grande/RS, apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício de
2018, sendo instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB de Pantano Grande/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os
fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-05.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) HAMILTON SILVEIRA DA SILVEIRA-OAB 85471 E ROBERTO CIRÍACO DA COSTA PY-OAB
31903)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE GATELLI E AIRTON JUNIOR DA SILVA BARROS (ADV(S) ROBERTO CIRÍACO DA COSTA PY-OAB 31903)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente pelo Democratas – DEM, Diretório
Municipal de Rio Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 54), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 58).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 63-64), de acordo com o art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 66).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Democratas – DEM de Rio Pardo/RS, apresentou tempestivamente a prestação de contas referente ao exercício de 2018, sendo instruída
com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Democratas – DEM de Rio
Pardo/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 05 de junho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
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45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 19/2019
PRAZO: 20 dias
O Doutor LUIS CARLOS ROSA, Juiz Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, por ser ignorado o lugar em que se encontram, NOTIFICA
os mesários abaixo relacionados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, paguem o valor da multa imposta nos processos indicados por
ausência aos trabalhos eleitorais:
ADRIANO BASTOS DOS SANTOS – Processo CMR n. 8775-26.2010.6.21.0045
ALEX SANDRO GRISOL FEIJO – Processo CMR n. 8776-11.2010.6.21.0045
ANDERSON LAURO ROCHA DA SILVA – Processo CMR n. 8778-78.2010.6.21.0045
LUCIANO DE LIMA RICARDO – Processo CMR n. 8812-53.2010.6.21.0045
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Santo Ângelo-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves, Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral da 45ª ZE/RS.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 20/2019 - 45 ZE/RS
O Doutor LUIS CARLOS ROSA, Juiz Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-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 Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, 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 o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais
– exercícios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Entre-Ijuís.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial referentes aos exercícios 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013 do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Entre-Ijuís.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Ângelo-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 21/2019 - 45 ZE/RS
O Doutor LUIS CARLOS ROSA, Juiz Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-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 Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, 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 o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual –
exercício 2017 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Eugênio de Castro.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial referente à Prestação de Contas Anual –
exercício 2017 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Eugênio de Castro.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Ângelo-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 22/2019 - 45 ZE/RS
O Doutor LUIS CARLOS ROSA, Juiz Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-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 Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, 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 o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual –
exercício 2017 do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Eugênio de Castro.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial referente à Prestação de Contas Anual –
exercício 2017 do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Eugênio de Castro.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Ângelo-RS, 05 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

Porto Alegre, Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 102, Página: 23

Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 658-36.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOSIELE SANTOS DA SILVA-OAB 95610)
RESPONSÁVEL(S) : CLÉDIO BRANDÃO PEREIRA E MARIA FÁTIMA DALLA COSTA MOOR (ADV(S) JOSIELE SANTOS DA SILVA-OAB
95610)
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Vistos.
Homologo o acordo celebrado (fls. 167-178) para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 551-89.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
CANDIDATO(S) : ZAIRA DE FATIMA FRAGA RODRIGUES (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Vistos.
Intime-se a executada para que envie os comprovantes de pagamento, no dia acordado, para o endereço eletrônico pru4.coapro@agu.gov.br.
Após, arquive-se (art. 11, Provimento CRE 02/2019).
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-51.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) DEISE PINTO DORNELES PILLON-OAB 78286B)
RESPONSÁVEL(S) : MAIKEL FABIANO FRANÇA DE MORAES, ALON DE OLIVEIRA REGINALDO, ALCEU DA SILVA DOS SANTOS E
EVANIR TEREZINHA EBLIM VIANA (ADV(S) DEISE PINTO DORNELES PILLON-OAB 78286B)
Vistos.
Constatada a existência de duas contas bancárias em nome do partido (fl. 62), intimem-se para apresentação de extratos do período no prazo
de 10 (dez) dias.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-95.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) DEISE PINTO DORNELES PILLON-OAB 78286B)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU DA SILVA SANTOS E EVANIR TERESINHA EBLIN VIANA (ADV(S) DEISE PINTO DORNELES PILLON-OAB
78286B)
Vistos.
Constatada a existência de duas contas bancárias em nome do partido (fl. 14), intimem-se para apresentação de extratos do período no prazo
de 10 (dez) dias.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-67.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON BRUM MACIEL E PEDRO NOLI MOREIRA (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B),
CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA E FABIANO VENTURA ROLIM
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2017 apresentada por Anderson Brum Maciel e Pedro Noli
Moreira, presidente e tesoureiro, respectivamente, do Solidariedade – SD do Município de Santo Ângelo no período de 06.07.2016 a
30.12.2017.
Atendendo determinação judicial foi certificado a publicação de edital aos interessados, decorrendo o prazo de 03 dias sem impugnações (fl.
18).
Foram juntadas as consultas realizadas (fls. 19-23).
A analista designada informou da ausência de impugnações, ausência de conta bancária, ausência de solicitação de recibos de doações, além
da ausência de destinação de valores pelo Fundo Partidário no exercício de 2017 ao órgão municipal (fl. 24-24v).
Foi apontado ainda na manifestação técnica que o órgão municipal estava inativo.
O Ministério Público opinou pelo arquivamento do expediente (fl. 26).
Foi determinada a intimação do órgão partidário estadual e de seus responsáveis para manifestarem-se acerca das contas prestadas e os
mesmos permaneceram silentes.
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Versam os presentes autos acerca de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos referente ao exercício 2017, apresentada pelos
responsáveis pelo Solidariedade – SD do Município de Santo Ângelo, à época, com fundamento no art. 28, § 3º, c/c art. 45 da Resolução TSE
n. 23.546/2017.
Em razão da inatividade do órgão partidário municipal, segundo anotado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP,
foram incluídos os dirigentes estaduais como partes do processo, com a intimação dos mesmos, e do diretório estadual, para manifestação
acerca das contas prestadas, os quais permaneceram silentes.
A manifestação técnica apontou não haver movimentação financeira, doações ou transferência de valores pelo Fundo Partidário. Além disso,
tornado pública a declaração de ausência de movimentação, via publicação de edital, não houve impugnações, impondo-se, desta forma,
ressalvando alguma omissão dolosa que não tenha sido apurada, que as contas devam ser aprovadas.
Do exposto, julgo as contas apresentadas pelo SOLIDARIEDADE do Município de Santo Ângelo, exercício de 2017, prestadas e aprovadas,
nos termos do art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-91.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANTONIO CARLOS ROUSSELET NETO-OAB 67735)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL DIAS ROTILLI, IARA VANICE ROTT E VILMAR OLIVEIRA MARCIANO ROTILLI (ADV(S) ANTONIO CARLOS
ROUSSELET NETO-OAB 67735)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2017, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do
município de Entre-Ijuís, juntando documentação (fls. 02/51).
Foi publicado Edital e foram encaminhadas cópias ao Ministério Público Eleitoral, consoante disposto no art. 31 e §§ da Resolução TSE n.
23.546/17 (fl. 56).
Transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 57).
Após análise preliminar, as partes foram intimadas para complementar a documentação e não se manifestaram (fls. 60-64). Foi realizado
exame das contas com nova intimação do órgão partidário, sem manifestação (fls. 65-72).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 73-74).
O Ministério Público Eleitoral opinou sejam julgadas as contas desaprovadas (fl. 76).
Intimadas, as partes permaneceram inertes (fl. 80).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA do município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2017.
O feito está apto ao julgamento antecipado.
No caso em análise, a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n. 23.464/2015 (fls. 02 a 51) e
apresentada tempestivamente pelo partido.
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O parecer técnico apontou as seguintes irregularidades: a) a agremiação não apresentou os extratos bancários, fornecidos pela instituição
financeira, relativos aos meses de janeiro e fevereiro, demonstrando a movimentação financeira do período, ou sua ausência (art. 29, V da
Resolução TSE n. 23.464/2015); b) o partido não apresentou o Balanço Patrimonial (art. 4º, V, “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015); c) a
prestação de contas não foi elaborada pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, conforme art. 29, caput, da
Resolução TSE n. 23.464/2015; e d) não houve registro de despesas com serviços contábeis e advocatícios, e despesas com encadernação
dos livros contábeis.
Em relação ao primeiro e ao segundo apontamentos, observo que os extratos de fls. 11-12 referem-se aos meses de janeiro e fevereiro de
2018, e não a 2017, que é objeto dos autos. A não apresentação dos extratos e a omissão na entrega de peças fundamentais para a análise
das contas constituem irregularidades graves que comprometem a análise e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, considerando a existência de irregularidades que comprometem a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, a
desaprovação é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do município de Entre-Ijuís, relativas
ao exercício 2017, nos termos do art. 46, inciso III, alínea a, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se sobre a presente decisão ao TRE e ao TSE, através da atualização do Sistema SICO (Sistema de
Informação de Contas), e aos Diretórios Regional e Nacional do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, na forma do art. 60, I, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 100-93.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732)
RESPONSÁVEL(S) : IOLANDA LUCA TECCHIO ROMANZINI E CARLINA SOUZA HELGUERA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNOOAB 47.732)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, do
Município de Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 08/2019 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 34).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fls. 35-36).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 40).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 41).Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB do Município de Santo Ângelo, relativas a
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017:
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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 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
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB do Município de Santo Ângelo, relativas
a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017).
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Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-63.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR CAVALHEIRO E VALTER RODOLFO MILDNER (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo REDE SUSTENTABILIDADE – REDE, do Município de
Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 90/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 25).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fls. 26-28).
Intimadas as partes, juntou-se a manifestação de fls. 33.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 35).Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do REDE SUSTENTABILIDADE do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha eleitoral de
2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela Resolução TSE n.
23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017:
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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 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
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do REDE SUSTENTABILIDADE do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha
eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE n.
23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª 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, Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 102, Página: 27

NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-80.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (ADV(S) LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA-OAB 24832)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LUIS MACHADO E FERNANDO DA SILVA DORNELES (ADV(S) LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA-OAB
24832)
Vistos.
Apresentou o PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC do Município de Santo Ângelo Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, dando conta da ausência de movimentação de recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no
período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Juntou documentos e procurações (fls.02 a 06).
Juntada de Certidão de Composição do órgão partidário, pelo cartório eleitoral (fl. 07).
Atendendo determinação judicial foi certificado a publicação de edital aos interessados, decorrendo o prazo de 03 dias sem impugnações (fl.
11).
A analista designada informou da ausência de impugnações, ausência de conta bancária, ausência de solicitação de recibos de doações, além
da ausência de destinação de valores pelo Fundo Partidário no exercício de 2018 (fl. 12).
Foi juntado comprovação de ausência de conta bancária em nome do Partido Trabalhista Cristão (fl. 13); comprovação que não há registro de
prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA (fl. 14), além do demonstrativo de recursos distribuídos do fundo
partidário (fls. 15 e 16).
O Ministério Público opinou pelo arquivamento do expediente (fl. 17).
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
De acordo com o disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo movimentação financeira, ausência de doações e de
transferência de valores pelo Fundo Partidário, impõe-se sejam consideradas prestadas e aprovadas as contas.
Além disso, tornado pública a declaração de ausência de movimentação, via publicação de edital, não houve impugnações, impondo-se, desta
forma, ressalvando alguma omissão dolosa que não tenha sido apurada, que as contas devam ser aprovadas, sem qualquer ressalva.
Do exposto, julgo as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO do Município de Santo Ângelo, exercício de 2018,
aprovadas sem ressalvas, com o respectivo arquivamento.
Santo Ângelo, 04 de junho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2019 - 047ZE
A Doutora Mônica Marques Giordani, Juíza Eleitoral da 47ª Zona de São Borja-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 General Marques, nº 119,
em São Borja, 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 –
Exercícios 2017 e 2018 do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de São Borja Exercício 2017 – Presidentes, Srs. Genes Marcel Lago Robalo e Mauricio Batista Lopes; e Tesoureiros, Srs. Edy Neves da Silva e Rodnei de
Paula Model.
Exercício 2018 – Presidente, Sr. Genes Marcel Lago Robalo e Tesoureiros, Srs. Edy Neves da Silva e Rodnei de Paula Model.
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 Borja, 05 de junho de 2019.
Eu, Ubaldo Arimatéia Campos, Chefe de Cartório, em substituição da 47ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÔNICA MARQUES GIORDANI,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-82.2019.6.21.0047
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 – PROGRESSISTAS-PP DE SÃO BORJA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CLÁUDIO CAETANO VIEIRA-OAB/RS 52131)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO PAULINO RIGO E REINALDO JOSÉ MENEZES GARCIA (ADV(S) CLÁUDIO CAETANO VIEIRA-OAB/RS
52131)
Vistos.
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(...)
Após, proceda-se ao exame preliminar dos documentos e, caso seja constatada ausência de peça do art. 29 da supramencionada resolução,
intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que supram a omissão no prazo de 20 dias. Decorrido o prazo, com ou sem
apresentação dos documentos, retornem conclusos.
Diligências.
São Borja, 06 de maio 2019.
MÔNICA MARQUES GIORDANI,
Juíza Eleitoral da 47ª ZE.
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1) Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2) 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);
3) 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) e
4) 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 20 (vinte
dias). Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
São Borja, 05 de junho de 2019
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
Ubaldo Arimatéia Campos
Responsável pelo exame das contas de 047ª ZE.

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos, MM Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital de Retificação do Partido virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na
Rua Ramiro Barcelos, nº 403, Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos
do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, com OBJETO de dar Publicidade, às Prestações de Contas
Anuais dos exercícios de 2016, 2017 e 2018 do seguinte diretório municipal:
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Charqueadas
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, aos 05 dias do mês de junho, do ano de 2019. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos,
Juiza Eleitoral.

53ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019
O Doutor Cristiano Eduardo Meincke, Juiz Eleitoral da 53ª Zona de Sobradinho-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 Lino Lazzari, 124, Centro, em Sobradinho/RS,
encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95 e do art. 31 da Resolução TSE
23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual – Exercício 2018 dos
órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de IBARAMA
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de PASSA SETE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de SOBRADINHO
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
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Sobradinho/RS, 04/06/2019.
Eu, Juliano Meira Pilau, Chefe de Cartório da 53ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE,
Juiz Eleitoral da 53ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-06.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SEGREDO (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVA-OAB 85148)
RESPONSÁVEL(S) : LAERTE GILMAR DE OLIVEIRA E EDER RICARDO TREVISAN DA SILVA (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVAOAB 85148)
Vistos.
O diretório nacional informou não repassar recursos do Fundo Partidário ao órgão municipal (fl. 102).
Já a direção estadual não se manifestação no prazo concedido (fl. 103).
Dessa forma, nos termos do art. 60, III, b, da Resolução TSE 23.546/17, determino a intimação do órgão municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT de SEGREDO, por meio de publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS,
para que promova o pagamento ou requeira o parcelamento do valor determinado na sentença judicial transitada em julgado, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Requerido o parcelamento, retornem os autos conclusos para apreciação.
Efetuado o pagamento, junte-se o comprovante e arquivem-se os autos.
Transcorrido o prazo sem manifestação ou comprovação de que tenham sido recolhidos os valores devidos, certifique-se o transcurso e
encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, para que promova as medidas cabíveis
visando à execução do título judicial.
Diligências necessárias.
Sobradinho, 03 de junho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 041/2019
O Doutor Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 1780, em
Taquara, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais –
dos diretórios e comissões provisórias municipais dos seguintes exercícios financeiros.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático Trabalhista – PDT – TAQUARA – 2018.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Taquara-RS, 04 de junho de 2019.
Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FREDERICO MENEGAZ CONRADO,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 042/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves n. 1780,
em Taquara, neste Cartório Eleitoral, foram recebidos processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018 de diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha 2018, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
SOLIDARIEDADE – SD, do município de Parobé.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, ou 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 Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Taquara-RS, 04 de junho de 2019.
Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Frederico Menegaz Conrado
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 227/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-64.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2010 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB (Adv(s) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO MOREIRA DE VARGAS e LUIS CARLOS DA SILVA (Adv(s) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Para cumprir: "...intime-se o órgão partidário e os responsáveis a complementar a documentação no prazo de 20 dias..."
Vistos etc.
Verifico que regular a representação processual das partes, em conformidade ao art. 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Assim, proceda a unidade técnica o exame preliminar das contas e, se necessário, intime-se o órgão partidário e os responsáveis a
complementar a documentação no prazo de 20 dias, nos termos do § 3° do art. 34, da Resolução em comento.
Após, no exame das contas, no caso de solicitação de baixa dos autos para diligências, determino que intime-se o partido para a apresentação
dos documentos ausentes ou complementares, no prazo de 30 dias, conforme § 3º, inciso I, e § 9º do art. 35 da Res. TSE.
Com o parecer conclusivo expedido pela unidade técnica, forte no art. 36, vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Taquara, 03 de junho de 2019.
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-80.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (ADV(S) JULIANA CAMARGO DUTRA VERGARA-OAB 102463)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTA BORGES MELLO (ADV(S) JULIANA CAMARGO DUTRA VERGARA-OAB 102.463), JURANDIR
BUCHWEITZ E SILVA
Vistos.
Esgotado o prazo sem a apresentação das contas do partido, notifique-se o secretário de finanças, que ainda não está representado nos
autos, para que supra a omissão em três dias, nos termos do art. 30, inciso I, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 04 de junho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-95.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUSIANA DE LIMA LARROSSA-OAB 99605 E MARCELO GAYARDI RIBEIROOAB 57139)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO LUZ DE LIMA E MILTON RODRIGUES MARTINS (ADV(S) LUSIANA DE LIMA LARROSSA-OAB 99605 E
MARCELO GAYARDI RIBEIRO-OAB 57139)
Vistos.
Intimem-se o partido e os responsáveis financeiros, através do procurador, para apresentar a documentação faltante, no prazo de 20 (vinte)
dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 04 de junho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I 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);
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
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apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI 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.
Pelotas, 30 de maio de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral
ANELISE COSWIG FISS
Técnica Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-06.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : RODOLFO GOUVEIA BOLZONI (ADV(S) MARIO LUIZ FERNANDES MEDEIROS-OAB 65852)
Vistos.
Intime-se o partido para que regularize a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revelia, nos termos do art. 76, § 1º,
inciso II, do CPC.
Dil.
Pelotas, 04 de junho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-58.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON ORLANDO DOS SANTOS E LEANDRO SAMPAIO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista de Turuçu, referente ao exercício 2018, apresentada em
23/04/2019.
Foi publicado o edital n. 18/2019, não tendo sido apresentadas impugnações (f. 41v).
Em parecer emitido na forma do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas, com fulcro no
art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas do partido.
Vieram os autos conclusos.
Breve é o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução 23.546/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
No presente caso, todas as peças e documentos essenciais à análise foram devidamente apresentados, não se verificando
qualquer irregularidade capaz de macular a legitimade das contas.
Segundo parecer conclusivo, as contas merecem aprovação, eis que não há indícios de falhas no cumprimento das normas legais e
regulamentares e não foi observado o recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. No mesmo sentido do parecer,
o Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas.
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista de Turuçu, referentes ao exercício 2018, com fulcro no art. 46,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos.
Pelotas, 04 de junho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-82.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE (ADV(S) HÉLIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B)
RESPONSÁVEL(S) : TAIS MACIEL TERRES (ADV(S) HELIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B), DANIELA BEATRIZ RODRIGUES DUARTE
(ADV(S) HÉLIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B)
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão do Partido Solidariedade de Pelotas quanto à
prestação de contas relativa às Eleições 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada aos autos dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fs. 04/26.
O partido e as responsáveis financeiras juntaram procurações e peticionaram para declarar a inexistência de movimentação financeira, sem, no
entanto, apresentar a prestação de contas (f. 27/30).
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo julgamento de não prestação das contas (f. 33).
Os autos vieram conclusos.
Sucinto é o relatório. Fundamento e decido.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigo 34 da Lei n. 9.096/95, bem como pela Lei n.
9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações realizadas
pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre a prestação
sobre as contas anuais e de campanha. No tocante às eleições gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a
obrigatoriedade de prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos
partidários nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições
2018.
No caso em análise, a agremiação e os responsáveis financeiros deixaram de prestar contas no prazo legal e, mesmo após terem sido citados
para manifestação, não juntaram aos autos a documentação contábil.
Em que pese não haver indícios de movimentação financeira de campanha (f. 04/05), a omissão partidária é grave e impõe o julgamento de
não prestação de contas, que acarretará a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário, além de suspensão do órgão partidário
enquanto durar a omissão, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Pelo exposto, com base no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido
Solidariedade de Pelotas, relativas às Eleições 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada,
determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 04 de junho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-28.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão do Partido Republicano da Ordem Social PROS de Pelotas quanto à prestação de contas relativa às Eleições 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada aos autos dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fs. 06/37 dos autos.
As partes foram devidamente citadas, mas permaneceram silentes (f. 37v).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de não prestação das contas.(f. 39)
Os autos vieram conclusos.
Breve é o relatório. Fundamento e decido.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigo 34 da Lei n. 9.096/95, bem como pela Lei n.
9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações realizadas
pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre a prestação
sobre as contas anuais e de campanha. No tocante às eleições gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a
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obrigatoriedade de prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos
partidários nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições
2018.
No caso em análise, a agremiação e os responsáveis financeiros deixaram de prestar contas no prazo legal e, mesmo após terem sido citados
para manifestação, não juntaram aos autos a documentação contábil.
Em que pese não haver indícios de movimentação financeira de campanha (f. 07), diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o
julgamento de não prestação de contas, que acarretará ao partido a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário, além de suspensão
do órgão partidário enquanto durar a omissão, nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Pelo exposto, com base no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano
da Ordem Social - PROS de Pelotas, relativas às Eleições 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada,
determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 04 de junho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

61ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-55.2019.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) EVANDRO BREDA-OAB 45170)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO DARTAGNAN DA SILVA TORMES E ROSA ÂNGELA MENEGAZZI (ADV(S) EVANDRO BREDA-OAB 45170)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 13-55.2019.6.21.0061
Protocolo: 9.925/2019
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Da Social Democracia
Brasileira – PSDB, Farroupilha-RS.
A declaração de ausência de movimento de recursos foi apresentada tempestivamente, em 28 de março de 2019.
O partido e seus representantes estão devidamente representados por advogado, com procuração juntada aos autos (fls.03-05).
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 13/2019 (fl. 08), dando publicidade sobre a declaração de
ausência de movimentação de recursos e abrindo prazo de 03 dias para manifestações, o prazo transcorreu sem impugnação (09).
Da análise técnica foi emitida manifestação (fl.12) sobre a regularidade da matéria prevista no incisos II, do art. 45, da Resolução TSE n.
23.546/2017, no tocante a ausência de movimentação de recursos por parte do Partido Da Social Democracia Brasileira – PSDB, do município
de Farroupilha-RS, exercício 2018.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela aprovação das contas (fl. 13).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Da Social Democracia Brasileira –
PSDB, do município de Farroupilha-RS, exercício 2018.
A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentação financeira é realizada por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, nos termos do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos, apresentada intempestivamente pelo partido, foi instruída com os
documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Outrossim, pelos extratos bancários apresentados, foi possível determinar a inexistência de movimentação financeira relativa ao exercício
2018para todo período em análise.
A comissão definitiva municipal declara a inexistência de movimentação financeira. A existência de conta bancária aberta pela agremiação
para o exercício em exame, assim como, a apresentação de seus correspondentes extratos bancários, permite a aferição plena da “Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos” apresentada para análise.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da direção municipal do PSDB
de FARROUPILHA, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-70.2019.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) EVANDRO BREDA-OAB 45170)
RESPONSÁVEL(S) : NESTOR JOSÉ ZANONATO E ADEMAR TELES PAZ (ADV(S) EVANDRO BREDA-OAB 45170)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 12-70.2019.6.21.0061
Protocolo: 9.924/2019
Interessado: Direção Municipal - PP - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Progressista– PP,
Farroupilha-RS.
A declaração de ausência de movimento de recursos foi apresentada tempestivamente, em 28 de março de 2019.
O partido e seus representantes estão devidamente representados por advogado, com procuração juntada aos autos (fls.03-05).
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 13/2019 (fl. 08), dando publicidade sobre a declaração de
ausência de movimentação de recursos e abrindo prazo de 03 dias para manifestações, o prazo transcorreu sem impugnação (09).
Da análise técnica foi emitida manifestação (fl.11) sobre a regularidade da matéria prevista no incisos II, do art. 45, da Resolução TSE n.
23.546/2017, no tocante a ausência de movimentação de recursos por parte do Partido Progressista – PP, do município de Farroupilha-RS,
exercício 2018.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela aprovação das contas (fl. 12).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Progressista – PP, do município de
Farroupilha-RS, exercício 2018.
A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentação financeira é realizada por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, nos termos do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos, apresentada intempestivamente pelo partido, foi instruída com os
documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Outrossim, pelos extratos bancários apresentados, foi possível determinar a inexistência de movimentação financeira relativa ao exercício
2018para todo período em análise.
A comissão definitiva municipal declara a inexistência de movimentação financeira. A existência de conta bancária aberta pela agremiação
para o exercício em exame, assim como, a apresentação de seus correspondentes extratos bancários, permite a aferição plena da “Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos” apresentada para análise.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da direção municipal do PP de
FARROUPILHA, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-03.2019.6.21.0061
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) ANA ROBERTA BASSO-OAB 81495)
RESPONSÁVEL(S) : TERESINHA BIANCHET KOSWOSKI E IVANETE RIBEIRO CORREA (ADV(S) ANA ROBERTA BASSO-OAB 81495)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 10-03.2019.6.21.0061
Protocolo: 9.927/2019
Interessado: Direção Municipal - PC do B - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Municipal do PC do B de Farroupilha, protocolada em 28/03/2019, pela qual
pretende demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 12/2019, fl. 39, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 44 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em seu parecer (fl. 46), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
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Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Direção Municipal do PC do
B de Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-85.2019.6.21.0061
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : REDE (ADV(S) CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA CRUZ-OAB 81628)
RESPONSÁVEL(S) : RENATA TRUBIAN E FERNANDA MARTINS CORREA (ADV(S) CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA CRUZ-OAB
81628)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 11-85.2019.6.21.0061
Protocolo: 9.928/2019
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA – REDE - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória do REDE de Farroupilha, protocolada em 28/03/2019, pela qual
pretende demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 12/2019, fl. 39, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 45 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em seu parecer (fl. 46), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Comissão Provisória do
REDE de Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-48.2019.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) LINO AMBROSIO TROES-OAB 19130)
RESPONSÁVEL(S) : LINO AMBROSIO TROES E ALDIR TOFFANIN (ADV(S) LINO AMBROSIO TROES-OAB 19130)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 7-48.2019.6.21.0061
Protocolo: 8.077/2019
Interessado: Direção Municipal - PDT - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Municipal do PDT de Farroupilha, protocolada em 15/03/2019, pela qual pretende
demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 12/2019, fl. 30, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 48 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Em seu parecer (fl. 50), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Direção Municipal do PDT
de Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-33.2019.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) VINICÍUS FILIPINI-OAB 90083)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO EVORI PEDROZO E GILMAR PAULUS (ADV(S) VINICÍUS FILIPINI-OAB 90083)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 8-33.2019.6.21.0061
Protocolo: 8.098/2019
Interessado: Direção Municipal - PSB - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Municipal do PSB de Farroupilha, protocolada em 15/03/2019, pela qual pretende
demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 12/2019, fl. 104, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 109 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em seu parecer (fl. 110), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Direção Municipal do PSB
de Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-18.2019.6.21.0061
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) ANDERSON DANIELE BARBOSA-OAB 71681)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO DIORD ILHA E ADRIANO COLFERAI (ADV(S) ANDERSON DANIELE BARBOSA-OAB 71681)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 9-18.2019.6.21.0061
Protocolo: 9.926/2019
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA - PRB - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória do PRB de Farroupilha, protocolada em 28/03/2019, pela qual
pretende demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
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Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 12/2019, fl. 44, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 50 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em seu parecer (fl. 51), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Comissão Provisória do
PRB de Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 05 de junho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-05.2017.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB) (ADV(S) ABDIAS FELIPE FRANCO-OAB 39E793 E MARONI FONTOURA
FRANCO-OAB 99.504)
RESPONSÁVEL(S) : OTÁVIO LOPES E SUZETE LIZZI (ADV(S) ABDIAS FELIPE FRANCO-OAB 39E793 E MARONI FONTOURA FRANCOOAB 99.504), BRUNO MARCELO DIAS E FERNANDO BORELLA
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas do Partido Comunista do Brasil (PCDO) de Marau/RS, sendo determinada a
suspensão dos recursos do fundo partidário até que o esclarecimento da origem seja aceito ou até o efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor arrecadado, acrescido da respectiva sanção, no total de R$ 105,00 (cento e cinco reais).
A decisão transitou em julgado (fl. 110 verso), sendo expedidas as notificações e intimações necessárias nos termos do art. 60 da Resolução
TSE nº 23.546/2017 e art. 13 da Resolução TRE-RS 298/2017.
Os atos normativos citados não são expressos em caso de ausência de resposta ou informação do órgão hierarquicamente superior acerca da
inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Assim, diante da lacuna apontada, determino a intimação do devedor para que, no prazo de 03 (três) dias:
a) preste esclarecimentos acerca da ausência de informações, pelo órgão partidário hierarquicamente superior, sobre a inexistência ou
insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário; ou, em caso negativo,
b) promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado.
D.L.
Marau, 04 de junho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 106-49.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (VILA MARIA) (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68095)
RESPONSÁVEL(S) : VOLMIR VALENCIO DA SILVA E RUDIMAR PEDRO MATIASSO (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68095)
Vistos.
Intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
D.L.
Marau, 04 de junho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 343-54.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : CRISTIANO CHAIS (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
PARTIDO(S) : COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE - PTB/PP/PMDB - GENTIL/RS
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas da campanha eleitoral de CRISTIANO CHAIS e determinada a devolução do valor ao
Tesouro Nacional.
A União assevera que firmou acordo com o devedor para pagamento do valor ajustado (R$7.475,47) em 60 parcelas fixas de R$143,46,
consoante documentos de fls. 97 a 103, requerendo a intimação do devedor para concordar ou não com o acordo e recolher a primeira
parcela.
Diante do exposto, intime-se o devedor CRISTIANO CHAIS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da concordância com
os termos do parcelamento proposto e, efetue o pagamento da primeira parcela até a data do vencimento da GRU.
Intime-se.
D.L.
Marau, 04 de junho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

67ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 018/2019
O Doutor Clóvis Frank Kellermann Jr., Juiz Eleitoral da 067ª Zona de Encantado-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, 774, 2º
andar, em Encantado-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – MUÇUM-RS;
PROGRESSISTAS – PP – MUÇUM/RS;
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – MUÇUM/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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Encantado-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Luciana Inês Gheno, Chefe de Cartório da 067 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Clóvis Frank Kellermann Jr.,
Juiz Eleitoral.

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-49.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUCIANO MACHADO PEIXOTO-OAB 107557)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS ARTHUR DE BITENCOURT E FERNANDA PEREIRA RODRIGUES ALVES (ADV(S) LUCIANO MACHADO
PEIXOTO-OAB 107557)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 11-49.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB —, de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou, tempestivamente, as contas do exercício financeiro de 2018.
Foi publicado o Edital(fl.71), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art.31, §3º, da Res. TSE n.23.546/2017.
Foram juntados extratos bancários fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 77/83).
Em Exame, a Unidade Técnica não apontou irregularidades (fl. 86). A seguir, foi emitido Parecer (fl. 87), concluindo pela aprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 37 da resolução mencionada, manifestou-se pela aprovação (fl.89).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
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Verifica-se que a Unidade Técnica não identificou irregularidades capazes de comprometer a integralidade das contas.
Diante disso, ACOLHO o parecer da unidade técnica e a manifestação do MPE, com fundamento no art. 46, inciso I, da Res. TSE nº
23.546/20175, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Progressistas - PP, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, atualize-se o registro no Sistema SICO sobre a aprovação das contas em questão, conforme exigência constante
no art. 60, §5º, da Resolução TSE 23.546/2017).
Oportunamente, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 05 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-63.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) DENISE BALLARDIN-OAB 47784, EDUARDO AVILA GOMES-OAB 62594 E JOÃO
DARZONE DE MELO RODRIGUES JUNIOR-OAB 51036)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO LEDUR PERSCH E ROSANE CUNHA DA ROSA (ADV(S) DENISE BALLARDIN-OAB 47784, EDUARDO
AVILA GOMES-OAB 62594 E JOÃO DARZONE DE MELO RODRIGUES JUNIOR-OAB 51036)
Vistos.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação financeira, determino a observância do rito previsto no art. 45 da Res. TSE n.
23546/2017, c/c o art. 747 da CNJE.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 05 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 20/2019
O Juiz Eleitoral da 75ª Zona de Nova Prata-RS, Exmo. Sr. Dr. Márcio Moreira Paranhos Dias, 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 Henrique Lenzi nº 464,
em Nova Prata, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, §
1º, da Resolução TSE n. 23.546 de 18 de dezembro de 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 partido:
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM de São Jorge – RS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de São Jorge-RS
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de São Jorge-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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Dado e passado nesta Cidade de Nova Prata em 06 de junho de 2019. Eu, Elisabete Susi Fernandes, Chefe de Cartório da 75ª Zona Eleitoral
Substituta, subscrevi.
Márcio Moreira Paranhos Dias,
Juiz Eleitoral Substituto.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-04.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SÃO JORGE/ RS (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
RESPONSÁVEL(S) : ADRIANI OLIVERIO NUNES DOS SANTOS E LEODIMAR POMATTI (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Publique-se o Edital previsto no inciso I, do art.45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, para que, no prazo de 5 dias, apresentem extratos bancários relativos ao exercício 2018,
bem como manifestem-se quanto a eventual ausência de extratos ou de conta bancária.
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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Decorridos os prazos, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art. 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-71.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SÃO JORGE (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL RICHETTI E CLOVIS RICHETTI (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Publique-se o Edital previsto no inciso I, do art.45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, para que, no prazo de 5 dias, apresentem extratos bancários relativos ao exercício 2018,
bem como manifestem-se quanto a eventual ausência de extratos ou de conta bancária.
Decorridos os prazos, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art. 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-86.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE SÃO JORGE (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
RESPONSÁVEL(S) : GELMIR BOTTIN E VALMOR BOTTIN (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Publique-se o Edital previsto no inciso I, do art.45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, para que, no prazo de 5 dias, apresentem extratos bancários relativos ao exercício 2018,
bem como manifestem-se quanto a eventual ausência de extratos ou de conta bancária.
Decorridos os prazos, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art. 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-87.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCILAISTA - PPS DE SÃO JORGE/ RS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A)
RESPONSÁVEL(S) : DANILO SALVALAGGIO E TACIANE BONOTTO (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Para subsidiar a análise da declaração de ausência de movimentação de recursos, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, para que,
no prazo de 5 dias, apresentem extratos bancários relativos ao exercício 2018, bem como manifestem-se quanto a eventual ausência de
extratos ou de conta bancária.
Decorrido o prazo, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art. 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-35.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE GUABIJU/ RS (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
RESPONSÁVEL(S) : DARLEI LANHE E ALCIDES BAVARESCO (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
Rh.
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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Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Tendo em vista a manifestação de fls. 02, quanto a ausência de conta bancária, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art.
45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-95.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE GUABIJU/ RS (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
RESPONSÁVEL(S) : CELITO EBERLE E ALTAIR MIGUEL TOMAZI (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Tendo em vista a manifestação de fls. 02, quanto a ausência de conta bancária, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art.
45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-80.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE GUABIJU/ RS (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
RESPONSÁVEL(S) : WILLIAN RODRIGUES DA SILVA E GABRIEL BPRTOLI FIORI (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Tendo em vista a manifestação de fls. 02, quanto a ausência de conta bancária, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art.
45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-13.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLCIAL DEMOCRÁTICO- PSD DE GUABIJU/ RS (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
RESPONSÁVEL(S) : DALTRO JOSÉ TELLES E JOSÉ CARLOS VIEIRA (ADV(S) FLÁVIO COMUNELLO-OAB 93529)
Rh.
Desconsidere-se a publicação disponibilizada no DJE em 28/05/2019, posto que se trata de equívoco.
Tendo em vista a manifestação de fls. 02, quanto a ausência de conta bancária, a unidade técnica deve apresentar a análise prevista no art.
45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Nova Prata, 03 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-10.2017.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - SÃO PEDRO DO SUL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
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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JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) GLAUCIA FABIANE GUTHEIL-OAB 44397)
RESPONSÁVEL(S) : HUGO SERGIO SILVA DE SOUZA, SUELI ORLANDI E VICTOR DOELER
Trata-se da homologação de acordo entre a UNIÃO e o órgão municipal do PROGRESSISTAS (PP) de São Pedro do Sul para o parcelamento
de débito apurado nos autos do processo PC 23-10.2017.6.21.0081. O débito refere-se à desaprovação da prestação de contas anual do
órgão partidário, relativa ao exercício de 2016, por descumprimento do art.48, §2º c/c art.49, §§2º e 3º, inc.III, da Resolução TSE
n.23.464/2015.
A União apresentou o Termo de Acordo de Parcelamento n.00051/2019/ELEITORAL/PRU4R/PGU/AGU às fls.116/125.
O devedor concordou com a proposta (fl.123) e compromete-se ao pagamento de R$14.386,50 (quatorze mil, trezentos e oitenta e seis reais e
cinquenta centavos), por meio de Guias de Recolhimento da União (GRU), em 10 (dez) prestações mensais fixas de R$1.438,65 (hum mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento no 30º dia de cada mês, com exceção do mês de fevereiro em
que o vencimento será no último dia útil do mês, sendo que a primeira parcela já foi quitada no dia 30.04.2019, conforme fl.126.
Ciente de seus termos, homologo o acordo firmado e determino o arquivamento do feito até que as parcelas acordadas sejam adimplidas e a
quitação integral do débito comprovada perante este juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Pedro do Sul, 04 de junho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-85.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB 101046)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON DE LIMA PULHESE E MARCELO SILVA DA SILVEIRA (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB
101046)
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.33/34) apontou os seguintes descumprimentos à Resolução TSE n.23.553/2017: 1)Omissão na prestação de contas
parcial (art.50, II e §4º); 2)Intempestividade na entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º); 3)Recebimento de recursos de origem
não identificada (art.34); 4)Intempestividade na abertura de conta bancária específica para movimentar recursos de campanha (art.10, §1º, II);
5)Ausência de movimentação financeira sem amparo em extratos zerados ou declaração bancária correspondente (art.56, II, alínea “a”) e;
6)Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos extratos bancários (56, I, alínea “g” e II,
alínea “a”).
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 pois os extratos na fl.12 revelam a
movimentação de R$13,00 na data de 16.11.2018.
Essa movimentação, inclusive, foi apontada no exame técnico como recurso de origem não identificada pois não há um CPF associado a ela
nem nos extratos de fl.12, nem nos extratos eletrônicos recebidos pela Justiça Eleitoral (fl.33v). Registre-se que mesmo após devidamente
intimado, em duas oportunidades, o partido não comprovou a origem de tal receita.
Considero, então, que o prestador recebeu e utilizou o valor de R$13,00 (treze reais) em recursos de origem não identificada, em afronta ao
art.34 da Resolução TSE n.23.553/2017. Tal falha, mesmo ante o baixo valor absoluto, consiste em irregularidade grave pois compromete a
transparência das contas.
Seguindo, 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, o que afeta diretamente a
confiabilidade das contas.
Não bastasse, a ausência de registro de movimentação financeira e os extratos bancários da fl.12 estampando o contrário, materializam
divergência que constitui irregularidade grave pois também retira confiabilidade da presente prestação de contas, em ofensa ao previsto no
art.56, I, alínea “g” e II, alínea “a”, tudo da Resolução TSE n.23.553/2017.
Tenho, assim, que os fatos acima constituem irregularidades que conduzem ao inexorável juízo de desaprovação desta prestação de contas.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art.77, inc.III, da Resolução TSE n.23.553/2017, DESAPROVO a prestação de contas eleitorais do órgão
municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Dilermando de Aguiar, relativas às Eleições Gerais de 2018 e determino:
a)A suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de seis meses, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao trânsito em
julgado, conforme o art.77, §§4º e 6º, da Resolução TSE n.23.553/2017;
b)O recolhimento ao Tesouro Nacional, em até 5 dias após o trânsito em julgado, dos recursos de origem não identificada recebidos e
utilizados pelo prestador, devidamente atualizados na forma do art.34, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n.23.553/2017;
c)A remessa de 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.
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São Pedro do Sul, 04 de junho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza Eleitoral da 083ª Zona de Sarandi-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 João Tesser, 702, Vila
Maria, em Sarandi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, o nome dos Partidos Políticos e responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, dos seguintes partidos
políticos:
- PROGRESSISTAS de Sarandi-RS.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Sarandi-RS, 5 de junho de 2019.
Eu, Wellerson Cioglia Júnior, Chefe de Cartório da 083ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO,
Juíza Eleitoral.

84ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 005/2019
O Doutor DANIEL DE SOUZA FLEURY, Juiz Eleitoral da 84ª Zona de Tapes-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 Getulio Vargas, 969, em
Tapes, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018, do Diretório Municipal.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do seguinte partido político:
Partido da República - PR de Tapes
PC n. 6-91.2019.6.21.0084
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar a prestação de contas anuais, 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, o partido 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.
Eu, José Antonio França Pedroso, Chefe de Cartório da 84 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Tapes-RS, 03 de junho de 2019.
DANIEL DE SOUZA FLEURY,
Juiz Eleitoral.

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 30-19.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2012.
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
CANDIDATO(S) : LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHEIRO (ADV(S) DELEON HAHN SILVEIRA-OAB 71832)
Intime-se o candidato, na pessoa do advogado constituído, por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, do inteiro teor do
Relatório Preliminar, folha 32 dos autos, para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação, se manifeste sobre as questões
apontadas, apresentando os esclarecimentos/documentos necessários ao exame ou, ainda, para que sane as falhas identificadas, sob pena de
preclusão.
Torres, 03 de junho de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª 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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 23-27.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleição Proporcional - PLEITO 2012
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
CANDIDATO(S) : ELISANDRA ROSA CARDOSO (ADV(S) VIVIAN PEREIRA ROCHA-OAB 47971)
Intime-se o candidato, na pessoa do advogado constituído, por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, do inteiro teor do
Relatório Preliminar, folha 27 dos autos, para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação, se manifeste sobre as questões
apontadas, apresentando os esclarecimentos/documentos necessários ao exame ou, ainda, para que sane as falhas identificadas, sob pena de
preclusão.
Torres, 03 de junho de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE

88ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 17/ 2019 - 088ª ZE/RS
O Doutor Antonio Luiz Pereira Rosa, Juiz Eleitoral da 88ª Zona de Veranópolis-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. Dr. José Montaury, 850 –
sala 101 - Centro, em Veranópolis/RS, foi apresenta declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro de 2018,
nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096 e do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/ 17, do seguinte órgão partidário municipal:
- Democratas – DEM de Veranópolis – apresentada por Clóvis Moraes Ribeiro e Christiane Motta Brazeiro.
OBJETO: Publicidade da apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira do partido acima elencado.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
protocolizada 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.
Eu, Cláudia Chaves, Chefe do Cartório da 88ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Veranópolis-RS, 31 de maio de 2019.
Antonio Luiz Pereira Rosa,
Juiz da 88ª Zonal Eleitoral.

89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-06.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) ROBERTO HAHN-OAB 42769)
RESPONSÁVEL(S) : ELÉGIO JOSÉ BRISCH E PAULO KOCHEM (ADV(S) ROBERTO HAHN-OAB 42769)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido Social
Democrático – PSD, órgão provisório municipal de Boa Vista do Buricá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-88.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO RUDNEI SEHNEM E CARLOS ALBERTO GRIEBELER KERN (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, órgão definitivo municipal de Boa Vista do Buricá/RS.
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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Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-73.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : WAGNER KLOCKNER E ARI ANTÔNIO KOCHHANN (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Progressistas – PP,
órgão definitivo municipal de Boa Vista do Buricá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-58.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO RODRIGO KUNRATH E LORI TERESINHA SCHNEIDER KLAUS (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB, órgão definitivo municipal de Boa Vista do Buricá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-43.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKE-OAB 73750)
RESPONSÁVEL(S) : MAGDA DENIS BECKER HOFMANN E SANDRA ELIETE MAFFACIOLI RECKZIEGEL (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKEOAB 73750)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, órgão definitivo municipal de São José do Inhacorá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-28.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKE-OAB 73750)
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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RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ODEMAR LEIDEMER E RAQUEL TERESINHA ARNT (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKE-OAB 73750)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido dos
Trabalhadores – PT, órgão definitivo municipal de São José do Inhacorá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-13.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKE-OAB 73750)
RESPONSÁVEL(S) : ROQUE JOSÉ DILL E ALTAIR MAURÍCIO DILL (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKE-OAB 73750)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Progressistas – PP,
órgão definitivo municipal de São José do Inhacorá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-95.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegria
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ADRIANA MARX FILIPIN-OAB 96517)
RESPONSÁVEL(S) : ELSON ALFREDO SECCONI E LUCAS DANIEL DE SOUZA (ADV(S) ADRIANA MARX FILIPIN-OAB 96517)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Progressistas – PP,
órgão definitivo municipal de Alegria/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-80.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MICHEL PIVOTTO-OAB 103797)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO WUNSCH E ADALBERTO PAULO KLOCK (ADV(S) MICHEL PIVOTTO-OAB 103797)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido dos
Trabalhadores – PT, órgão definitivo municipal de Três de Maio/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª 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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-65.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LUIZ ROBERTO BECKER PIETCZAKI-OAB 34273)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LADIR STEFFLER E VILSON PAULO LIMBERGER (ADV(S) LUIZ ROBERTO BECKER PIETCZAKI-OAB 34273)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, órgão definitivo municipal de Nova Candelária/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-50.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) IVO KOVALSKI ZALUSKI-OAB 34890)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL BARROS DE MELLO E ALCERY LOSEKANN MELLER (ADV(S) IVO KOVALSKI ZALUSKI-OAB 34890)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB, órgão definitivo municipal de Independência/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-35.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI GRAF E CASSIANO ELIAS WALTER (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, órgão definitivo municipal de São José do Inhacorá/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-20.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) SUSANE CATIUSA BERTOLDO BOZZ-OAB 97133)
RESPONSÁVEL(S) : DELCI ELIANE FROEDER E ROSANE MINETO DA SILVA (ADV(S) SUSANE CATIUSA BERTOLDO BOZZ-OAB 97133)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido dos
Trabalhadores – PT, órgão definitivo municipal de Independência/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 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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ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-05.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) MARCOS SPENGLER-OAB 72917)
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO FONSECA RAYMUNDO E ALÁDIO VOLNEI TORMOHLEN (ADV(S) MARCOS SPENGLER-OAB 72917)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB, órgão provisório municipal de Independência/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-87.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) MARCOS SPENGLER-OAB 72917)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR MATIELLI E JORGE LUIZ BAÚ (ADV(S) MARCOS SPENGLER-OAB 72917)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação das contas partidárias de 2019, referentes ao exercício financeiro de 2018, do Progressistas – PP,
órgão definitivo municipal de Independência/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 04 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2019
O Doutor Régis Pedrosa Barros, Juiz Eleitoral Substituto da 092ª Zona Eleitoral de Arroio Grande-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 Dr. Monteiro, nº. 1320, sala
116, encontra-se 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. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
EXERCÍCIO 2017
Partido: Partido dos Trabalhadores de Herval – Responsáveis: Luiz Antônio Garcia Veleda e Marildo Antônio da Silva (presidente) e Stella
Adriane Morais Afonso (tesoureiro).
EXERCÍCIO 2018
Partido: Progressistas de Herval – Responsáveis: Fernando Carlos Costa SIlveira (presidente) e Celso Vieira Silveira (tesoureiro).
Partido: Partido dos Trabalhadores de Herval – Responsáveis: Luiz Antônio Garcia Veleda (presidente) e Stella Adriane Morais Afonso
(tesoureiro).
Partido: Partido Republicano Brasileiro de Herval – Responsáveis: Paulo Ricardo dos Santos Nunes (presidente) e Renato Garcia Clavijo
(tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Arroio Grande-RS, 5 de junho de 2019
Eu, Guilherme Piovesan Cavagnoli, Chefe de Cartório da 092ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RÉGIS PEDROSA BARROS,
Juíz Eleitoral Substituto da 092ª ZE.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019
O Doutor Régis Pedrosa Barros, Juiz Eleitoral Substituto da 092ª Zona Eleitoral de Arroio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Monteiro, nº 1320,
sala 116, em Arroio Grande, 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,
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos Partido:
Partido: Partido Social Democrático de Arroio Grande– Responsáveis: ônia Helena Rosa de Souza e Adalberto Machado (presidente) e Antônio
Rosalvo Borba de Silva e Attila Oliveira Machado (tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Arroio Grande-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Guilherme Piovesan Cavagnoli, Chefe de Cartório da 092ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RÉGIS PEDROSA BARROS,
Juíz Eleitoral Substituto da 092ª ZE.

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-13.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA, MARCOS ANTONIO JULINOATTI E ALCEDIR
MOTARLE (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER IDEA-OAB 60821)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao
exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas tempestivamente, em 05/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 61, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 63.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 69 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 72.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, 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. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos
atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais. Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não
resultem dano ao erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou à infração de normas
legais e regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza, na forma do artigo 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SÃO
JOÃO DA URTIGA/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-95.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PROGRESSISTAS DE SÃO JOÃO DA URTIGA, ALDO JOSÉ COLCENTE E INAIR JUSTINO ZANIN (ADV(S) LEIDI
CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER IDEA-OAB 60821)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PROGRESSISTAS DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas tempestivamente, em 05/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 46, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 48.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 54 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 57.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, 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. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos
atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais. Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não
resultem dano ao erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou à infração de normas
legais e regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza, na forma do artigo 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS,
referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000026-25.2019.6.21.0103
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cacique Doble/RS
ADV.: Jeferson Zanella, OAB/RS 45.625
Responsáveis: Clairton Pasinato e Érico Santo Mioranza
ADV.: Jeferson Zanella, OAB/RS 45.625
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Acolho o exame das contas.
Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o exame da prestação de contas, fls. 65-66,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, e não havendo mais diligências, à unidade técnica para apresentação do Parecer
Conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dil.
São José do Ouro, 04 de junho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-85.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) EVERTON BORSATO GUISOLFIOAB 113440 E RAY RAFAEL DA SILVA-OAB 97487)
RESPONSÁVEL(S) : CARMO DUTRA CARNEIRO E ALDONIR MANFRON (ADV(S) EVERTON BORSATO GUISOLFI-OAB 113440 E RAY
RAFAEL DA SILVA-OAB 97487)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de São José do Ouro, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 04), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 17/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 18-22).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 23-24), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 26), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, tampouco, o registro de
informações quanto à emissão de recibos de doação, registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 29-29v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de São
José do Ouro, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT
de São José do Ouro, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-03.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) DAIANE DA ROCHA SANTOS-OAB
100678)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON PASINATO E JOÃO AUGUSTO ZANELLA (ADV(S) DAIANE DA ROCHA SANTOS-OAB 100678)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São José do Ouro, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 17/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 11-14).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 15-16), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 18), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, tampouco, o registro de
informações quanto à emissão de recibos de doação, registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
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Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 21-21v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 25).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São
José do Ouro, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral.
Por outro lado, as contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo com o artigo 28, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o
que não prejudica, entretanto, sua análise e aprovação, por se tratar de declaração de ausência de movimentação de recursos.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB de
São José do Ouro, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-55.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE TUPANCI DO SUL/RS (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB
75920 E SOMER IDEA-OAB 60821)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR PERONDI E CELSO JOÃO PARPINELLI (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER
IDEA-OAB 60821)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Tupanci do Sul, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 04), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 17/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 12-15).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 16-17), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 19), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, tampouco, o registro de
informações quanto à emissão de recibos de doação, registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 22-22v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de
Tupanci do Sul, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral.
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Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB de
Tupanci do Sul, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-18.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Expedito do Sul
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE SANTO EXPEDITO DO SUL/RS (ADV(S) ALEXANDRE CALGAROTTO-OAB 103456)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR NUNES DA FONSECA E ORLI LIRA DA FONSECA (ADV(S) ALEXANDRE CALGAROTTO-OAB 103456)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Progressistas - PP de Santo Expedito do Sul, relativa ao exercício financeiro de
2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 16/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 12-15).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 16-19), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 21-21v), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando a inexistência de registro de movimentação financeira nos extratos bancários enviados à
Justiça Eleitoral, apontando, por outro lado, a existência de 10 (dez) recibos de doação emitidos pela agremiação partidária, dos quais 05
(cinco) foram utilizados no exercício de 2017, sem evidências de utilização dos demais no exercício em análise. Registrou-se, ainda, ausência
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 24-24v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Progressistas – PP de Santo Expedito do Sul,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral. Apesar do registro da emissão de recibos de doação, no ano de
2017, não foram apontadas evidências de sua utilização no exercício em análise.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Progressistas - PP de Santo Expedito
do Sul, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-40.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) ROSEMARA CARNEIRO DA CÓSTA-OAB 71000)
RESPONSÁVEL(S) : ORLI CARLOS DA COSTA E RONALDO CARNEIRO DA COSTA (ADV(S) ROSEMARA CARNEIRO DA CÓSTA-OAB
71000)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Democratas - DEM de São José do Ouro, relativa ao exercício financeiro de
2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 17/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 11-14).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 15-16), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 18), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando a inexistência de registro de movimentação financeira nos extratos bancários enviados à
Justiça Eleitoral, tampouco, o registro de informações quanto à emissão de recibos de doação, registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 21-21v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 25).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Democratas – DEM de São José do Ouro,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Democratas – DEM de São José do
Ouro, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-78.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Expedito do Sul
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO EXPEDITO DO SUL/RS (ADV(S) RÓGER DA ROSA-OAB 83260)
RESPONSÁVEL(S) : ALDERI ANTONIO LONGO E CLEMILDE DE FÁTIMA DEBONA BELUSSO (ADV(S) RÓGER DA ROSA-OAB 83260)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Santo Expedito do Sul, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 16/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 11-14).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 15-16), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 18), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando a inexistência de registro de movimentação financeira nos extratos bancários enviados à
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Justiça Eleitoral, tampouco, o registro de informações quanto à emissão de recibos de doação, registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 21-21v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 25).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Santo
Expedito do Sul, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT de
Santo Expedito do Sul, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 05 de junho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

104ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2019
O Excelentíssimo Senhor João Regert, Juiz Eleitoral desta 104ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Daltro Filho, n.
299, sala 105, Centro, em Arroio do Meio-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e 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:
Partido Socialista Brasileiro – PSB, de Travesseiro-RS;
Partido dos Trabalhadores – PT, de Travesseiro-RS;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar e obter cópias das prestações de
contas, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
No prazo de 5 (cinco) dias, após o prazo anterior, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de
contas, 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Arroio do Meio-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Ivan Quoos, Chefe do Cartório da 104ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOÃO REGERT,
Juiz Eleitoral.
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108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-64.2019.6.21.0108
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTAO (ADV(S) BRIAN VINÍCIUS DA SILVA DE MIRANDA-OAB 110817)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON JOSE PEREIRA E SILENE MARIA ROMAGNA (ADV(S) BRIAN VINÍCIUS DA SILVA DE MIRANDA-OAB
110817)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Diretório Municipal do
Partido Social Cristão - PSC do município de Sapucaia do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 10/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 7-v.
A análise técnica recomendou a aprovação das contas, nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17 (fl. 13).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. nº 14).
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de
2018 do Partido Partido Social Cristão - PSC do município de Sapucaia do Sul/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da
Resolução nº 23.546/17, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Sapucaia do Sul, 04 de junho de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-54.2018.6.21.0108
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055-A)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO JOCELI DOS SANTOS VARGAS E CARMEM REGINA GEWHER (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055A), RUBENVALDO FAGUNDES E LUIS CARLOS NUNES TAVARES
MUNICÍPIO(S) : SAPUCAIA DO SUL-RS
Vistos.
Trata-se de processo instaurado para apurar omissão de contas referente ao exercício de 2017 pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
do município de Sapucaia do Sul/RS.
Foi determinada a suspensão do repasse das Cotas de fundo partidário (fl. 02).
Notificado, o partido não se manifestou. (fls. 03-07).
Posteriormente, em 22/04/2019, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado o Edital nº 09/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 31-v.
A análise técnica recomendou a aprovação das contas (fls. nº 32), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. nº 33).
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de
2017 do Partido PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de Sapucaia do Sul/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra
“a”, da Resolução nº 23.546/17, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Sapucaia do Sul, 04 de junho de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-21.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Tio Hugo
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ALTAIR ELICKER-OAB 83102)
RESPONSÁVEL(S) : ONEIDE GAYER E JOSÉ LEITE (ADV(S) ALTAIR ELICKER-OAB 83102)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Socialista Brasileiro de Tio Hugo/RS.
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Foi publicado edital (fl. 12), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de impugnação, conforme referido na manifestação de fl. 18.
Efetuadas as certificações previstas no art. 45, incisos II e III da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram encontrados extratos bancários em nome
do partido, emissão de recibos de doação, tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário (fl. 15).
A manifestação do órgão técnico acerca das matérias elencadas no art. 45, incisos I, II e III da Res. TSE n. 23.546/2017 foi no sentido de
prosseguimento do feito, sem necessidade de realização de diligências fl. 18.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, com base no art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE n º 23.546/2017 (fl.20).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando a nova normativa, aplico tanto no mérito quanto ao rito processual o regramento
da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas sem
movimentação financeira.
A Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei nº 13.165 (parágrafo 4º do art. 32), dispensou os órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da apresentação de prestação de
contas à Justiça Eleitoral, exigindo tão somente manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na forma de declaração da
ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão sendo reproduzida na Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 28,
§3.
Partindo-se dessa premissa, quanto ao mérito, constato que a aludida declaração foi apresentada de forma tempestiva e encontra-se
devidamente instruída na forma do art. 45. Nesse sentido, fazem-se presentes as peças exigidas pela legislação (fls. 02/07), bem como a
representação dos responsáveis e partido por procurador constituído.
Prosseguindo, a manifestação técnica não apontou necessidade de diligências, certificando inexistência de extratos bancários em nome do
partido.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral não apresentou objeções a aprovação das contas, inclusive pugnando pelo julgamento como “prestadas e
aprovadas”.
Diante disso, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de forma que as contas
podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
respectivas contas do Partido Socialista Brasileiro de Tio Hugo/RS, nos termos do art. 45, inc. VIII, “a”.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-06.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Tio Hugo
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) IRIS CRISTINA DIEFENTHAELER-OAB 73475)
RESPONSÁVEL(S) : MARIANA DA SILVEIRA E JOSE ROBERTO MOUCHET IRAZOQUI (ADV(S) IRIS CRISTINA DIEFENTHAELER-OAB
73475), PALOMA CACIAMANI BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Rede
Sustentabilidade de Tio Hugo/RS.
Foi publicado edital (fl. 11), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de impugnação, conforme referido na manifestação de fl. 18.
Efetuadas as certificações previstas no art. 45, incisos II e III da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram encontrados extratos bancários em nome
do partido, emissão de recibos de doação, tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário (fl. 15).
A manifestação do órgão técnico acerca das matérias elencadas no art. 45, incisos I, II e III da Res. TSE n. 23.546/2017 foi no sentido de
prosseguimento do feito, sem necessidade de realização de diligências fl. 18.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, com base no art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE n º 23.546/2017 (fl.20).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando a nova normativa, aplico tanto no mérito quanto ao rito processual o regramento
da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas sem
movimentação financeira.
A Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei nº 13.165 (parágrafo 4º do art. 32), dispensou os órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da apresentação de prestação de
contas à Justiça Eleitoral, exigindo tão somente manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na forma de declaração da
ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão sendo reproduzida na Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 28,
§3.
Partindo-se dessa premissa, quanto ao mérito, constato que a aludida declaração foi apresentada de forma tempestiva e encontra-se
devidamente instruída na forma do art. 45. Nesse sentido, fazem-se presentes as peças exigidas pela legislação (fls. 02/06), bem como a
representação dos responsáveis e partido por procurador constituído.
Prosseguindo, a manifestação técnica não apontou necessidade de diligências, certificando inexistência de extratos bancários em nome do
partido.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital.
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Por fim, o Ministério Público Eleitoral não apresentou objeções a aprovação das contas, inclusive pugnando pelo julgamento como “prestadas e
aprovadas”.
Diante disso, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de forma que as contas
podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
respectivas contas do Partido Rede Sustentabilidade de Tio Hugo/RS., nos termos do art. 45, inc. VIII, “a”.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-73.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa dos Três Cantos
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB 24978)
RESPONSÁVEL(S) : REGIS ANDRE SIMON E ARSENIO ERNI UEBEL (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB 24978)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Trabalhista Brasileiro de Lagoa dos Três Cantos/RS.
Foi publicado edital (fl. 25), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de impugnação, conforme referido na manifestação de fl. 31.
Efetuadas as certificações previstas no art. 45, incisos II e III da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram encontrados extratos bancários em nome
do partido, emissão de recibos de doação, tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário (fl. 28).
A manifestação do órgão técnico acerca das matérias elencadas no art. 45, incisos I, II e III da Res. TSE n. 23.546/2017 foi no sentido de
prosseguimento do feito, sem necessidade de realização de diligências fl. 31.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, com base no art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE n º 23.546/2017 (fl.33).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando a nova normativa, aplico tanto no mérito quanto ao rito processual o regramento
da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas sem
movimentação financeira.
A Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei nº 13.165 (parágrafo 4º do art. 32), dispensou os órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da apresentação de prestação de
contas à Justiça Eleitoral, exigindo tão somente manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na forma de declaração da
ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão sendo reproduzida na Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 28,
§3.
Partindo-se dessa premissa, quanto ao mérito, constato que a aludida declaração foi apresentada de forma tempestiva e encontra-se
devidamente instruída na forma do art. 45. Nesse sentido, fazem-se presentes as peças exigidas pela legislação (fls. 02/20), bem como a
representação dos responsáveis e partido por procurador constituído.
Prosseguindo, a manifestação técnica não apontou necessidade de diligências, certificando inexistência de extratos bancários em nome do
partido.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral não apresentou objeções a aprovação das contas, inclusive pugnando pelo julgamento como “prestadas e
aprovadas”.
Diante disso, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de forma que as contas
podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
respectivas contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Lagoa dos Três Cantos/RS, nos termos do art. 45, inc. VIII, “a”.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-88.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969)
RESPONSÁVEL(S) : RUI WINK E LAIRTON ANDRE KOECHE (ADV(S) VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969)
Vistos e etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Progressistas
de Victor Graeff/RS.
Foi publicado edital (fl. 16), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de impugnação, conforme referido na manifestação de fl. 22.
Efetuadas as certificações previstas no art. 45, incisos II e III da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram encontrados extratos bancários em nome
do partido, emissão de recibos de doação, tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário (fl. 19).
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A manifestação do órgão técnico acerca das matérias elencadas no art. 45, incisos I, II e III da Res. TSE n. 23.546/2017 foi no sentido de
prosseguimento do feito, sem necessidade de realização de diligências fl. 22.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, com base no art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE n º 23.546/2017 (fl.24).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando a nova normativa, aplico tanto no mérito quanto ao rito processual o regramento
da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas sem
movimentação financeira.
A Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei nº 13.165 (parágrafo 4º do art. 32), dispensou os órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da apresentação de prestação de
contas à Justiça Eleitoral, exigindo tão somente manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na forma de declaração da
ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão sendo reproduzida na Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 28,
§3.
Partindo-se dessa premissa, quanto ao mérito, constato que a aludida declaração foi apresentada de forma tempestiva e encontra-se
devidamente instruída na forma do art. 45. Nesse sentido, fazem-se presentes as peças exigidas pela legislação (fls. 02/11), bem como a
representação dos responsáveis e partido por procurador constituído.
Prosseguindo, a manifestação técnica não apontou necessidade de diligências, certificando inexistência de extratos bancários em nome do
partido.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral não apresentou objeções a aprovação das contas, inclusive pugnando pelo julgamento como “prestadas e
aprovadas”.
Diante disso, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de forma que as contas
podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
respectivas contas do Progressistas de Victor Graeff/RS, nos termos do art. 45, inc. VIII, “a”.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-58.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Colorado
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENA-OAB 105720)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA E LORENICE TERESINHA DE OLIVEIRA (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENAOAB 105720)
Vistos e etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista de Colorado/RS.
Foi publicado edital (fl. 14), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de impugnação, conforme referido na manifestação de fl. 20.
Efetuadas as certificações previstas no art. 45, incisos II e III da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram encontrados extratos bancários em nome
do partido, emissão de recibos de doação, tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário (fl. 17).
A manifestação do órgão técnico acerca das matérias elencadas no art. 45, incisos I, II e III da Res. TSE n. 23.546/2017 foi no sentido de
prosseguimento do feito, sem necessidade de realização de diligências fl. 20.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, com base no art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE n º 23.546/2017 (fl.22).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando a nova normativa, aplico tanto no mérito quanto ao rito processual o regramento
da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas sem
movimentação financeira.
A Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei nº 13.165 (parágrafo 4º do art. 32), dispensou os órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da apresentação de prestação de
contas à Justiça Eleitoral, exigindo tão somente manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na forma de declaração da
ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão sendo reproduzida na Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 28,
§3.
Partindo-se dessa premissa, quanto ao mérito, constato que a aludida declaração foi apresentada de forma tempestiva e encontra-se
devidamente instruída na forma do art. 45. Nesse sentido, fazem-se presentes as peças exigidas pela legislação (fls. 02/09), bem como a
representação dos responsáveis e partido por procurador constituído.
Prosseguindo, a manifestação técnica não apontou necessidade de diligências, certificando inexistência de extratos bancários em nome do
partido.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral não apresentou objeções a aprovação das contas, inclusive pugnando pelo julgamento como “prestadas e
aprovadas”.
Diante disso, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de forma que as contas
podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
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ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
respectivas contas do Partido Democrático Trabalhista de Colorado/RS, nos termos do art. 45, inc. VIII, “a”.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-80.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Colorado
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENA-OAB 105720)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO MAIOKI E LEANDRO MARTINS (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENA-OAB 105720)
Vistos.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar novo regramento sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE nº 23.546/2017. De acordo com o art. 65 de suas disposições transitórias temos que:
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas
de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
(...)
IV - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta
resolução e nas que a alterarem.
(...)
Dessa forma, tanto a análise de mérito, quanto ao rito processual, aplico o regramento da novel legislação que versa sobre prestação de
contas sem movimentação financeira, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Uma das inovações processuais trazidas pela Resolução TSE nº 23.546/2017 é a exigência de que todas as partes estejam representadas por
advogado desde a apresentação das contas, conforme art. 31, inciso II. Tendo em vista que, na procuração apresentada pelo Partido dos
Trabalhadores de Colorado/RS, figuram como outorgantes a agremiação partidária, o presidente atual e do exercício financeiro apurado, bem
como o tesoureiro atual e do exercício financeiro apurado, DECLARO a regularidade da representação processual
Prosseguindo, considerando que houve apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos moldes do art. 28, § 2º,
proceda-se na forma do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sucessivamente, nos seguintes termos:1 – Seja publicado edital no Diário
da Justiça Eletrônico com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (trés) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação;2 – Sejam juntados os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º desta resolução,
pelo Cartório Eleitoral;3 – Sejam certificadas as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doações e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, pelo Cartório Eleitoral;4 – Seja juntada
manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens 1,2 e 3, no prazo de 5 (cinco) dias;5 – Seja dada vista
ao Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam os incisos anteriores, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem os autos conclusos para decisão.
Diligências legais.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-95.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa dos Três Cantos
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS (ADV(S) ANTONIO MARCO DUARTE BORGES-OAB 106434)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR ALEBRAND E ARI VILSON KONIG (ADV(S) ANTONIO MARCO DUARTE BORGES-OAB 106434)
Vistos.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar novo regramento sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE nº 23.546/2017. De acordo com o art. 65 de suas disposições transitórias temos que:
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas
de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
(...)
IV - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta
resolução e nas que a alterarem.
(...)
Dessa forma, tanto a análise de mérito, quanto ao rito processual, aplico o regramento da novel legislação que versa sobre prestação de
contas com movimentação financeira, nos termos do art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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, Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 102, Página: 61

Uma das inovações processuais trazidas pela Resolução TSE nº 23.546/2017 é a exigência de que todas as partes estejam representadas por
advogado desde a apresentação das contas, conforme art. 31, inciso II. Tendo em vista que, na procuração apresentada pelo Progressistas de
Lagoa dos Três Cantos/RS, figuram como outorgantes a agremiação partidária, o presidente atual e do exercício financeiro apurado, bem
como o tesoureiro atual e do exercício financeiro apurado, DECLARO a regularidade da representação processual.
Prosseguindo, considerando que houve apresentação da prestação de contas com de recursos, nos moldes do art. 29 e seus incisos, procedase na forma do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sucessivamente, nos seguintes termos:1 – Seja publicado Edital referindo-se à
disponibilização do Demonstrativo do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, bem como disponibilizado o processo ao
órgão do MPE da respectiva jurisdição, de acordo com os §§ 01 º a 03º do art. 31;2 – Oferecida ou não impugnação, que sejam analisadas
preliminarmente as contas, apontando as eventuais peças/demonstrativos faltantes;
Diligências legais.
Não-Me-Toque, 04 de junho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-17.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM) - CNPJ: 03862458/0001-48
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO HENRIQUE STEFANELLO DE AZEVEDO ALVES (PRESIDENTE - CPF: 009.799.010-81), CELITO MEZOMO
(TESOUREIRO - CPF: 065179199-53), PATRÍCIA SANDRI (TESOUREIRA NO EXERCÍCIO 2018 )
Vistos.
Abro vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três)
dias, na forma do art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Ibirubá, 04 de junho de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-31.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIREITO ELEITORAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB) - CNPJ: 15753716/0001-37 - IBIRUBÁ-RS (ADV(S) VINÍCIUS AREND
COSSETIN-OAB 77814)
RESPONSÁVEL(S) : RENE VICENTE DA SILVA (PRESIDENTE) CPF: 402079780 E VERA STEFANIA DA SILVA (TESOUREIRA) CPF:
010875100-74
Vistos. Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I,
“a” e “b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Juntem-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 05 de junho de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019
O Doutor Rogério Kotlinsky Renner, Juiz Eleitoral da 122ª Zona de Mostardas-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 Quinze de Novembro, n.
740, em Mostardas, 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 o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual
- Exercício 2018 - do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da(s) demonstração(ões) do resultado do exercício e do(s) balanço(s) patrimonial(is) do(s) seguinte(s) partido(s)
político(s):
Progressistas – PP de Mostardas.
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PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-la(s), 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.
Mostardas-RS, 4 de junho de 2019.
Eu, Fernando Gomes Niederauer, Chefe de Cartório da 122ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 174-81.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
CANDIDATO(S) : VOLMIR LISBOA VIEIRA (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB 69667)
Vistos, etc.
Diante da petição de folhas 143-144, expeça-se as guias para pagamento, conforme requerido, informe sobre esse fato ao patrono do
constituído nos autos e, após a comprovação do pagamento pelo candidato, voltem conclusos.
Diligências legais.
Mostardas, 03 de junho de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-33.2017.6.21.0033
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEL(S) : EDINILSON LUCIANO ANTUNES DO NASCIMENTO E ALTAMIR ANTONIO BERNARDES
ADVOGADO: MIGUELÂNGELO DE CONTO (OAB/RS 103.784)
Intimação do despacho de fl. 128:
“Vistos.
I. Trata-se de requerimento da Advocacia-Geral da União referente ao presente processo de prestação de contas, informando que não obteve
êxito na tentativa de notificação extrajudicial da parte prestadora e requerendo o cumprimento da decisão transitada em julgado.
Intime-se o candidato, nos termos do art. 513, §2 º, I, do NCPC, para que efetue o pagamento do valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais)
no prazo de 15 dias, devendo, em caso de não quitação dentro do prazo especificado, incidir sobre o valor devido, multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do já mencionado dispositivo legal.
Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
II. Diante da certidão de fl. 127, defiro a inclusão do Diretório Municipal do Partido Social Cristão - PSC de Passo Fundo no CADIN, comuniquese o setor responsável do Tribunal Regional Eleitoral para os devidos fins.
Diligências pertinentes.
Em, 31/052019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral”

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-84.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB 74392)
RESPONSÁVEL(S) : CLEIDSON SILVEIRA DO NASCIMENTO, RODRIGO DOS SANTOS JESUS E RICHELLE BURLAMAQUI DA COSTA
(ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB 74392), DANÚBIO AMORIM ROIG
Rh.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
São José do Norte, 05 de junho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-17.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS MENDONÇA COSTA E LUCIA MARIA JORGE BRAVO (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
Rh.
Diante do trânsito em julgado e dos demonstrativos de cálculos atualizados, intime-se o Partido, para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 dias, do valor de R$1151,95, sob pena de ser inscrito no CADIN.
Conforme o artigo 13 da Resolução TRE/RS 298, poderá o Partido, querendo, requerer o parcelamento do valor devido.
São José do Norte, 05 de junho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-90.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão de Direção Municipal - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : SD - SOLIDARIEDADE (ADV(S) JONAS ALVES PENTEADO-OAB 68864 E JORGE LUIZ RITTER PENTEADO-OAB 43669)
RESPONSÁVEL(S) : CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO E EDILAINE COLLARES ESPIRITO SANTO (ADV(S) JONAS ALVES PENTEADOOAB 68864)
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.
Procedida a análise, a Unidade Técnica emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas.
Aberta oportunidade para o prestador manifestar-se, este silenciou.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela aprovação das contas com ressalvas.
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.58) apontou os seguintes descumprimentos à Resolução TSE n.23.553/2017: a)omissão na prestação de contas
parcial (art.50, II e §4º); b)intempestividade na entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º) .
Quanto ao primeiro apontamento, ainda que a omissão na prestação contas parciais impeça o controle social concomitante durante a
campanha eleitoral, o prestador não teve receitas ou despesas no período, o que se contata também, pelos extratos bancários de fls.27/29.
Dessa forma, considero o fato como impropriedade que não afeta a regularidade das contas.
Quanto ao segundo apontamento, uma vez que não houve nenhum prejuízo à análise final da prestação de contas, acolho o entendimento do
examinador e considero o fato, também, como impropriedade.
Assim sendo, e tendo em vista, que não houve impugnações, considero que a presente contas eleitorais cumpriram os demais requisitos
impostos pela legislação.
ANTE O EXPOSTO, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e nos termos do art.77, inc.II, da Resolução TSE n.23.553/2017, APROVO
COM RESSALVAS a prestação de contas eleitorais do órgão municipal do Solidariedade, nas Eleições Gerais de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São José do Norte, 05 de junho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-08.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB 74392)
RESPONSÁVEL(S) : GLEIDSON SILVEIRA DO NASCIMENTO E RODRIGO DOS SANTOS JESUS (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB
74392)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Partido Socialista Brasileiro-PSB de São José do
Norte.
Transcorrido o prazo legal, o Cartório informou ao juiz eleitoral que o partido e seus responsáveis não apresentaram as contas (fl. 02).
Após consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, verificou-se que não há registro de conta bancária de campanha em nome da agremiação
partidária (fl. 08), bem como não houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 07).
Foram comunicados os responsáveis e o órgão partidário (fls.11,19/20), nos termos do art. 52, §6º, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 sobre a
necessidade da prestação de contas. Nesse ínterim, a agremiação procedeu com a entrega da documentação, protocolando suas contas em
20.03.2019 (fl. 22)
Publicado o Edital nº 008/2019, os interessados foram cientificados de que as contas de campanha foram prestadas (fl. 63). Decorrido o prazo
do Edital, não houve impugnação.
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Em análise preliminar das contas, a unidade técnica apontou que não foram cumpridas algumas determinações da Resolução TSE nº
23.553/17, solicitando diligências ao partido (fls. 65). Intimada do exame preliminar, a agremiação manteve-se silente (fl. 70).
Por meio de parecer (fls. 71), o examinador das contas reiterou que não foram cumpridas as determinações da Resolução TSE nº 23.553/17,
visto que não houve a entrega dos extratos bancários, bem como não foi aberta conta específica para a campanha eleitoral, impossibilitando a
análise das contas e o ateste da ausência de movimentação de recursos financeiros pelo partido durante a campanha eleitoral 2018. Nesse
sentido, a unidade técnica opinou pela desaprovação devido ao não cumprimento das normas regulamentares previstas na resolução TSE nº
23.553/17.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 74)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal. As normas para as Eleições
são estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/17, a qual, em seus artigos 48 e 49, obriga os órgãos
partidários, em todas as esferas, a prestar contas de campanha, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(…)
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Realizado o Exame das Contas, como impropriedade, apurou-se que a Prestação de Contas Final foi protocolada no cartório eleitoral em
20/03/2019 (fl. 22), fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Além disso, como grave irregularidade, constatou-se que o partido não realizou a abertura de conta bancária específica para campanha,
requisito obrigatório previsto no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
(…)
A unidade técnica concluiu que não foi possível realizar a análsie financeira, diante da não abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha e da consequente não apresentação dos extratos bancários, também obrigatórios, conforme
previsão, respectivamente, do art. 10, § 1º e do art. 56, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Além disso, o partido não cadastrou suas
contas nos sistemas eletrônicos da justiça eleitoral.
Constata-se, assim, que apesar de terem sido enviados, via sistema SPCE, os relatórios que compõem a prestação de contas final e
apresentados no cartório eleitoral, o órgão municipal não demonstrou a abertura da conta bancária específica para movimentação de recursos
de campanha, conforme obrigatoriedade prevista no dispositivo acima transcrito. A abertura de conta e a juntada dos respectivos extratos
bancários são elementos imprescindíveis para verificação de qualquer movimentação financeira que possa ocorrer durante o período eleitoral
ou sua ausência.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral quanto a não abertura de conta específica para a
campanha eleitoral:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
A partir dos fatos relatados anteriormente, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das
contas, uma vez que a ausência da documentação requerida compromete sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a desaprovação das contas é a medida que se impõe, eis que
constatadas falhas que comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB de São José do Norte/RS, relativas às Eleições Gerais de
2018, com fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art.
77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar
de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-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

Porto Alegre, Quinta-feira, 06 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 102, Página: 65

São José do Norte, 05 de junho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-75.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : ROBSON SÁ DA COSTA E ALTEMIR JOSÉ DA COSTA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Partido Republicano Brasileiro-PRB de São José do
Norte.
Transcorrido o prazo legal, o cartório informou ao juiz eleitoral que o partido e seus responsáveis não apresentaram as contas (fl. 02).
Após consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, verificou-se que que não há registro de conta bancária em nome da agremiação partidária (fl.
08), bem como não houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 07).
Por meio das Cartas de Citação 007, 008 e 009/2019, foram comunicados os responsáveis e o órgão partidário, nos termos do art. 52, §6º, IV,
da Resolução TSE nº 23.553/17 sobre a necessidade da prestação de contas. Nesse ínterim, a agremiação procedeu com a entrega da
documentação, protocolando suas contas em 15/03/2019 (fl. 24)
Publicado o Edital nº 12/2019, os interessados foram cientificados de que as contas de campanha foram prestadas (fl. 45). Decorrido o prazo
do Edital, não houve impugnação.
Em análise preliminar das contas, a unidade técnica apontou que não foram cumpridas algumas determinações da Resolução TSE nº
23.553/17, solicitando diligências ao partido (fls. 47/48). Intimada do exame preliminar, a agremiação manteve-se silente (fl. 56).
Por meio de parecer (fls. 32/32v), o examinador das contas reiterou que não foram cumpridas as determinações da Resolução TSE nº
23.553/17, visto que não houve a entrega dos extratos bancários, bem como não foi aberta conta específica para a campanha eleitoral,
impossibilitando a análise das contas e o ateste da ausência de movimentação de recursos financeiros pelo partido durante a campanha
eleitoral 2018. Nesse sentido, a unidade técnica opinou pela desaprovação devido ao não cumprimento das normas regulamentares previstas
na resolução TSE nº 23.553/17.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 62)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal. As normas para as Eleições
são estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/17, a qual, em seus artigos 48 e 49, obriga os órgãos
partidários, em todas as esferas, a prestar contas de campanha, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(…)
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Realizado o Exame das Contas, como impropriedade, apurou-se omissão quanto à entrega da Prestação de Contas Parcial, conforme o
disposto no art. 50, § 6º, da Resolução TSE 23.553/2017. Ainda, a Prestação de Contas Final foi entregue via sistema eletrônico somente em
01/03/2019 e protocolada no cartório eleitoral em 15/03/2019 (fl. 24), fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Além disso, como grave irregularidade, constatou-se que o partido não realizou a abertura de conta bancária específica para campanha,
requisito obrigatório previsto no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
(…)
A unidade técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido durante a
campanha eleitoral de 2018, diante da não abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha e da
consequente não apresentação dos extratos bancários, também obrigatórios, conforme previsão, respectivamente, do art. 10, § 1º e do art. 56,
II, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Além disso, o partido não cadastrou suas contas nos sistemas eletrônicos da justiça eleitoral.
Constata-se, assim, que apesar de terem sido enviados, via sistema SPCE, os relatórios que compõem a prestação de contas final e
apresentados no cartório eleitoral, o órgão municipal não demonstrou a abertura da conta bancária específica para movimentação de recursos
de campanha, conforme obrigatoriedade prevista no dispositivo acima transcrito. A abertura de conta e a juntada dos respectivos extratos
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bancários são elementos imprescindíveis para verificação de qualquer movimentação financeira que possa ocorrer durante o período eleitoral
ou sua ausência.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral quanto a não abertura de conta específica para a
campanha eleitoral:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
A partir dos fatos relatados anteriormente, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das
contas, uma vez que a ausência da documentação requerida compromete sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a desaprovação das contas é a medida que se impõe, eis que
constatadas falhas que comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB de São José do Norte/RS, relativas às Eleições Gerais
de 2018, com fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do
art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a
contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
São José do Norte, 05 de junho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-32.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) MAURICIO CURCIO FEIJÓ-OAB 57384)
RESPONSÁVEL(S) : ELSON LUIZ MARTINS DA SILVA, LUCIANO DA SILVA PINHEIRO, ERNANI MACHADO TEIXEIRA JUNIOR E
DENILDE ROCHA FARIAS (ADV(S) MAURICIO CURCIO FEIJÓ-OAB 57384)
Vistos e etc,
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores,
de São José do Norte/RS.
Publicado o Edital e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado ao Ministério Público Eleitoral, não houve
impugnações.
Procedida a análise técnica, foi emitido o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 108/114). Baixados os autos em diligência, o Partido
apresentou a manifestação de fls. 125/166.
Sobreveio parecer conclusivo (fls. 171/172) pela desaprovação da contas.
Na mesma linha, o Ministério Público Eleitoral, em seu Parecer, opinou pela desaprovação das contas. (fls. 175)
Devidamente citados, na forma de art. 38, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o Partido apresentou a manifestação de fls. 182.
Encerrada a instrução e aberto prazo para alegações finais, o Partido apresentou manifestação remissivas (fls. 188).
Em parecer final, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 193/194).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício financeiro de 2017, oferecidas pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
São José do Norte.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE nº 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 34 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, os quais regulamentam a tramitação da
prestação de contas com movimentação financeira. Já a análise de mérito será realizada de acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 27/04/2018 (fl. 02), ocorrendo seu processamento de forma regular, consoante as
regras processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido, o órgão técnico emitiu o relatório de exame do art. 35 e colacionou o
parecer conclusivo do art. 36, sendo assegurado ao partido o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases. As partes
processuais estão devidamente representadas por advogado, de acordo com as exigências do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Passando propriamente à análise da movimentação financeira, o posicionamento conclusivo do órgão técnico pela desaprovação das contas
constatou, nas fls. 171/172, irregularidades no recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$ 4.003,19, na contacorrente n.° 601899308, creditadas pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/001-70,
sem a identificação dos doadores originários, em desacordo com o art. 5° da Resolução TSE n.°23.464/2018.
Em sua defesa (fls.182), o Partido afirmou que juntou a lista de doadores originários nas fls. 126/166, e pugnou pela para aprovação da
contas.
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No entanto, da análise da referida documentação, verifico que o Partido não logrou êxito em afastar as irregularidades, uma vez que, limitou-se
a apresentar novamente os demonstrativos da Prestação de Contas, e os relatórios extraídos do Sistema de Arrecadação de Contribuição
Estatutária - SACE, estes produzidos de forma unilateral pelo Partido, e que não suprem as determinações dos arts. 5°, 7º, 8º e 13 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Destaca-se que o recebimento de recursos dos órgãos partidários superiores não é vedado, desde que sejam identificados os doadores
originários, conforme preceitua o artigo 5 º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.464/2015, a saber:
Art. 5º. Constituem receitas dos partidos políticos: (…) IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao
financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador originário. (grifou-se)
Assim sendo, considerando que o prestador de contas não discriminou a origem dos recursos recebidos do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores – PT, e não logrou êxito em afastar as irregularidades, considero o montante de R$ 4.003,19 (quatro mil, três reais e dezenove
centavos), como de origem não identificada, com a consequente desaprovação das contas.
Quanto às sanções previstas pela legislação em caso de desaprovação, o artigo 37 da Lei 9.096/95, reprisado no artigo 49 da Resolução TSE
n. 23.464/2015, prevê a devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), a ser aplicada de
forma razoável e proporcional, in verbis:
Art. 37, Lei 9.096/95. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como
irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015)
Conclui-se, assim, do contexto probatório, que as contas prestadas apresentam inconsistências de natureza grave, em descumprimento aos
preceitos legais supracitados, que comprometem a sua regularidade, ensejadoras da desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea
“a” da Resolução TSE n. 23.464/2015, com a consequente devolução da quantia apontada como irregular, acrescida de multa. Eis o teor do
artigo citado:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
III – pela desaprovação, quando: a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o Parecer do Ministério Público, e com base no artigo 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15,
DESAPROVO as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de São José do Norte/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017, ante os
fundamentos declinados. Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$4.003,19, nos termos do disposto no art.
14, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015, por meio de GRU (Guia de Recolhimento à União).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário, até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela
Justiça Eleitoral ou que comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido indevidamente, conforme art. 47, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento dos valores acima referidos ao Tesouro Nacional, colacionando o
respectivo comprovante aos autos. Nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a incidência de atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência dos fatos geradores até a data do efetivo recolhimento. Deve ser considerada como fato gerador
a data do depósito de cada recurso irregular na conta bancária do partido.
No que tange à dosimetria da multa prevista nos artigos 37 da Lei 9.096/95 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/15, analisando as circunstâncias
fáticas dos autos, considerando a gravidade e a repercussão dos valores irregulares sobre a totalidade das contas (equivalente a 100% dos
valores arrecadados), entendo proporcional e razoável sua aplicação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a importância apontada
como irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos de recolhimento dos valores determinados na decisão, nem requerimento de
parcelamento, intime-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - Cadin (art. 60, I, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Cumprido, arquive-se.
São José do Norte, 05 de junho de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-84.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) ARIANE MARIA PEREIRA-OAB 43.501)
RESPONSÁVEL(S) : ARI ALBERTO SCHREPP E PAULO RENATRO FOSS (ADV(S) ARIANE MARIA PEREIRA-OAB 43.501)
Vistos,.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais entregue pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PARTIDO PROGRESSISTA PP – ARARICÁ/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital nº 069/2018 em 14/12/2019 e disponibilizado o processo para o órgão do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 59
caput da Resolução TSE nº. 23.553/17.
Transcorreu o prazo sem impugnações.
Foi juntada aos autos certidão informando que a prestação de contas apresentada não atendeu ao disposto no art. 52 § 1º, inciso II, da Res.
nº. 23.553/17 (fl. 22).
O Partido Político juntou documentos complementares, relativos ao segundo turno das eleições às fls. 31/35.
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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Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas, seguida de manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas está devidamente instruída, de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017, estando suas peças devidamente
assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, todas as exigências da legislação eleitoral. No ponto,
embora o envio intempestivo da documentação relativa ao segundo turno das eleições, observa-se que a irregularidade não comprometeu, de
forma alguma, o andamento do feito, tampouco a apreciação das contas.
Diante da regularidade das contas apresentadas, cabe a sua aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS, na esteira da análise técnica, as contas de campanha do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA – PARTIDO PROGRESSISTA - PP – ARARICÁ/RS, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução
TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Nada mais sendo requerido, arquive-se com baixa
Sapiranga, 31 de maio de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2019
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 132ª Zona de Seberi-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 General Flores da
Cunha, nº 1467, Bairro Centro, em Seberi-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
PT – Dois Irmãos das Missões – RS, responsáveis: Antonio Valdonez Gomes de Oliveira – Presidente, Gidiony Lima Fortes - Tesoureiro.
PT – Erval Seco – RS, responsáveis: Fernando Figueiredo Parnow, Presidente, Edson Leschewitz, 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.
Seberi-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Rafael Marchioretto, Chefe Substituto de Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 25-52.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART.70 CP, ART 350 E 353 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : MARCONI DE BORBA LEOTE E VANILDO RAMOS DE SOUZA (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759 E
ROSSANO HAMMES CARDOSO-OAB 78702), CLAUDENIR TADEU DE SOUZA LEAL E VERA REGINA BRANCO LEAL (ADV(S) JOÃO
BATISTA GARCIA-OAB 46.785)
Vistos.
No âmbito da audiência específica para oferecimento da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, Vanildo
Ramos de Souza e Marconi de Borba Leote aceitaram as condições estabelecidas, conforme termos da ata de audiência das fls. 710-711,
datada de 05 de junho de 2017.
Ato contínuo foi dado início ao cumprimento das condições estabelecidas, conforme documentos das fls. 725-726 e 732-733.
Uma vez cumpridas as condições estabelecidas na suspensão condicional do processo ou expirado o prazo sem revogação, será declarada
extinta a punibilidade do agente, em conformidade com a Lei nº 9.099, de 1995, artigo 89, §5º.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Vanildo Ramos de Souza e Marconi de Borba Leote.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-74.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 299, 350 E 353 DO CE - ART 29, 69, 71 E 288 DO CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALÉRIO DE SOUZA AIRES (ADV(S) DR. ROSSANO HAMMES CARDOSO-OAB 78702 E HUMBERTO IRACET BRIETZKEOAB 102759), DOUGLAS MASSENA GARCIA (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759), JULIO CESAR DE SOUZA GARCIA
(ADV(S) JOAO BATISTA GARCIA-OAB 46785), JOHN SILVA SOARES, MARTIRE SOLANGE DOS SANTOS E WILLIAN LETELIER DA
SILVA RODRIGUES (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEF-OAB 7108)
Vistos.
Designada audiência para o dia 22.07.2019, às 09h30min, intimem-se com prioridade as testemunhas indicadas na denúncia pelo Ministério
Público Eleitoral - MPE, conforme fl. 08-verso.
Ato contínuo, comunique-se com o advogado João Batista Garcia para que informe o paradeiro do réu Júlio Cesar de Souza Garcia, tendo em
vista o teor da Certidão da fl.1112-verso, atentando-se para os efeitos da revelia.
De igual modo, comunique-se com o Juízo da 31ª Zona Eleitoral, solicitando informações acerca do cumprimento da Carta Precatória de
inquirição do réu John Silva Soares.
Triunfo, 04 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-08.2014.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB
91154, DANIEL PAUSE DA PAIXÃO-OAB 91529 E LUIS FERNANDO LEINDECKER DA PAIXÃO-OAB 70043)
MUNICÍPIO(S) : TRIUNFO/RS
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-85.2012.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154, DANIEL PAUSE DA
PAIXÃO-OAB 91529 E LUIS FERNANDO LEINDECKER DA PAIXÃO-OAB 70043)
MUNICÍPIO(S) : TRIUNFO / RS
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-52.2011.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2010 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALEXANDRE SALCEDO BIANSINI-OAB 58145, BRUNA DE SOUZA
FRANCO-OAB 91154 E DANIEL PAUSE DA PAIXÃO-OAB 91529)
MUNICÍPIO(S) : TRIUNFO
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
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Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-05.2008.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2007 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PDT (ADV(S) ALEXANDRE SALCEDO BIANSINI-OAB 58145)
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-09.2007.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2006 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PDT
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-39.2007.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2004 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PDT (ADV(S) BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154, DANIEL PAUSE DA PAIXÃO-OAB 91529 E ROSSANO HAMMES
CARDOSO-OAB 78702)
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-24.2007.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2005 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PDT
Vistos.
Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da execução, tendo como norte os sistemas de constrição
informatizados. De igual modo, intime-se para que se manifeste sobre a repercussão e o alcance da Lei nº 13.831/2019, em relação ao
presente feito.
Triunfo, 03 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
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138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 63-15.2017.6.21.0138
AÇÃO PENAL - 289 DO CE E 350 DO CE - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GUSTAVO MOREIRA DA SILVA (ADV(S) LUIZ ANTÔNIO RESK-OAB 92243)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia com proposta de suspensão condicional do processo (fl. 02-10) contra Gustavo Moreira da
Silva, inscrição eleitoral n. 115027100469, filho de Alexandre da Silva e Janilse Moreira, nascido em 18/06/1996, pela prática do crime previsto
no art. 289, do Código Eleitoral.
O réu aceitou as condições da proposta da suspensão condicional do processo (fls. 40-41): comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
trimestralmente para informar ou justificar suas atividades; e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo nacional, parcelado em 03
vezes.
Decorrido o prazo estipulado com o integral cumprimento das condições impostas (fls. 43-46), o representante do Ministério Público Eleitoral
requereu a extinção da punibilidade do réu (fl. 50).
Presentes os pressupostos legais, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e
declaro extinta a punibilidade do réu Gustavo Moreira da Silva, relativamente ao presente caso.
Finalizadas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 04 de junho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

168ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-24.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Entre Rios do Sul
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) INDIARA BERGAMASCHI DE FREITAS-OAB 96950)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO TORMEN E IVANIR ANTONIO MARMENTINI (ADV(S) INDIARA BERGAMASCHI DE FREITAS-OAB 96950)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-02.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Erval Grande
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) VANESSA BERTANI-OAB 65147)
RESPONSÁVEL(S) : ELISSANDRO RUDINEI QUADRI E ALCIONE PAULO MASSI (ADV(S) VANESSA BERTANI-OAB 65147)
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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Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-08.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: São Valentim
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) MÁRCIO CANTELLI COMINETTI-OAB 75483)
RESPONSÁVEL(S) : JUSTINO BETLINSKI E MÁRCIO CANTELLI COMINETTI (ADV(S) MÁRCIO CANTELLI COMINETTI-OAB 75483)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Em seguida, oferecida ou não impugnação, proceda a unidade técnica o exame preliminar visando averiguar a presença dos documentos
exigidos no art. 29 e 34, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada, intime-se o partido e os responsáveis para que apresentem os
documentos faltantes, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE supramencionada.
Findo o prazo sem manifestação, presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das
contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-25.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR KUSZ E VELCI PIRAN (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL - Juiz Eleitoral da 168ª 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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NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-92.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR PIRES LUZ E VILSON ADEMAR CONFORTIN (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-55.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : ROSA DE OLIVEIRA E ANILSO JOSÉ DE GOES (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-10.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS GROTH E IVOLMIR DE MOURA GARCEZ (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
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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Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-47.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Erval Grande
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON BERTOTI E ALESSANDRO LUIZ SERAFINI (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-17.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Erval Grande
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
RESPONSÁVEL(S) : ADILES FÁTIMA CORADI NONNENMACHER E DIEGO MANFROI (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
Vistos.
Publiquem-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, por meio de edital no DEJERS.
Dê-se vista dos autos ao MPE, conforme o § 1º, art. 31, da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Decorrido o prazo de 15 dias do retorno dos autos do parquet, aguarde-se o prazo de 05 dias para impugnação das contas, nos termos do § 3º
do art. 31 da Resolução supracitada.
Findo o prazo, e presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame das contas.
Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 04 de junho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª 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

