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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0602075-42.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602075-42.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALBERTO BESCKOW DEPUTADO ESTADUAL, ALBERTO BESCKOW
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA BESCKOW - RS57125
Vistos.
Diante dos termos da petição ID 3031833, destaco primeiramente que se encontra em muito ultrapassado o prazo fixado pela legislação de
regência para apresentação das contas relativas ao pleito de 2018.
Pondero, ainda, que a aplicação do princípio da celeridade norteia todo o processo eleitoral, razão pela qual a exiguidade dos prazos impõe-se
como medida necessária, fornecendo à sociedade uma pronta resposta desta especializada.
Entretanto, a fim de viabilizar maior controle da movimentação financeira da campanha, defiro parcialmente o pedido, para o fim de conceder
ao candidato o prazo derradeiro de 10 (dez) dias corridos - contados a partir da intimação deste despacho.
Apresentadas as contas, dê-se regular processamento, convertendo-se o feito em procedimento de contas prestadas.
Transcorrido in albis o prazo, o feito deve prosseguir observando o rito da omissão, na forma do art. 52, § 6º, III e seguintes, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 06 de junho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0602470-34.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602470-34.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALMIR DAITX ALEXANDRE DEPUTADO ESTADUAL, VALMIR DAITX ALEXANDRE
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GILNEI DA COSTA - RS82971
Vistos.
Defiro o pedido formulado pelo candidato VALMIR DAITX ALEXANDRE (ID 3034683), concedendo-lhe o prazo derradeiro de 10 (dez) dias,
contados a partir da intimação deste despacho, para manifestação e juntada de documentos relativamente ao relatório de exame técnico (ID
2891583), 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 06 de junho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
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PROCESSO 0602785-62.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602785-62.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ENI VEIGA CANARIM DEPUTADO ESTADUAL, ENI VEIGA CANARIM
Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE LUIS RODRIGUES MURGAS - RS95968, RAFAEL LEANDRO FLECK - RS78137
Vistos.
Conforme informado pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) deste Tribunal (ID 3007433), a candidata apresentou sua
contabilidade de campanha relativa ao pleito de 2018 (IDs 2813733 a 2813783), mas não a transmitiu por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitoral (SPCEWEB - Cadastro), tampouco entregou a mídia eletrônica correspondente no Setor de Protocolo deste Tribunal.
Dessa forma, intime-se a candidata, na pessoa do seu advogado, por meio de nota de expediente publicada no DEJERS, para que, no prazo
improrrogável de 03 (três) dias, proceda à transmissão dos arquivos relativos à sua prestação de contas por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitoral (SPCEWEB - Cadastro), acessível na página da Justiça Eleitoral na internet, e efetue a entrega da mídia eletrônica no Setor
de Protocolo deste Regional, em atendimento aos arts. 56, 57 e 58 da Resolução TSE n. 23.553/17, sob pena de as contas serem julgadas
não prestadas.
Após o transcurso do referido prazo, atendida ou não a diligência, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 06 de junho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.

Atos da Corregedoria
Edital
EDITAL CRE N. 05/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador André Luiz Planella Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que, em conformidade com o disposto nos arts. 121, § 2º, da Constituição Federal, e 32,
parágrafo único, do Código Eleitoral, combinado com os arts. 3º, § 3º, da Resolução TSE n. 21.009/2002, e 3º, da Resolução TRE n. 165/2007,
encontrar-se-ão vagas as jurisdições das zonas eleitorais abaixo elencadas, para preenchimento:
a contar da data de designação:
173ª Zona Eleitoral – Gravataí.
a contar de 30 de junho de 2019:
150ª Zona Eleitoral – Capão da Canoa;
a contar de 03 de julho de 2019:
74ª Zona Eleitoral – Alvorada;
a contar de 15 de julho de 2019:
142ª Zona Eleitoral – Bagé;
De conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 3º da Resolução TRE supramencionada, o prazo é de 5 dias úteis, a contar da data de
publicação inclusive, para que os interessados apresentem a sua habilitação, por intermédio do correio eletrônico pessoal funcional do TJ/RS,
dirigido ao Desembargador Corregedor Regional Eleitoral, e enviada ao correio eletrônico da Corregedoria (cre@tre-rs.jus.br), observados os
impedimentos previstos no § 3º do art. 14 do Código Eleitoral.
A habilitação deverá estar acompanhada de termo de compromisso de comparecimento regular à sede do cartório eleitoral (Anexo), nos
termos dos arts. 1º e 2º da Resolução TRE n. 268/15.
Eu, Ana Gabriela de Almeida Veiga, Titular de Ofício de Justiça, preparei e conferi.
Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 06 de junho de 2019.
DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
ANEXO
HABILITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Senhor Corregedor Regional Eleitoral,
Venho, por intermédio deste, em atenção ao Edital CRE n. (número)/(ano), habilitar-me à vaga perante a (número)ª Zona Eleitoral de
(Município).
Declaro, para os devidos fins, o compromisso de comparecer regularmente à sede do respectivo cartório eleitoral, em cumprimento ao disposto
nos artigos 1º e 2º da Resolução TRE-RS n. 268/2015.
(nome)
Juiz de Direito.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602860-04.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602860-04.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANE DEL PINO VARGAS DEPUTADO FEDERAL, FABIANE DEL PINO VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
CERTIDÃO
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CERTIFICO que, nos termos do despacho de ID n. 2973733, de 31.05.19, bem como em conformidade com a intimação de ID n. 2975333,
publicada no DEJERS de 04.06.19, o termo final do prazo para a parte se dará em 14.06.19. DOU FÉ.
Em Porto Alegre, 6 de junho de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, CORIP - SJ.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 545-20.2016.6.21.0001
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Cargos - Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Cargo Vereador
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
CANDIDATO(S) : CASSIO DE JESUS TROGILDO (ADV(S) ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343 E JULYANA VAZ
PINTO-OAB 80238)
REQUERENTE(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JULYANA VAZ PINTO-OAB 80238)
1). DOU CURSO, neste primeiro grau, ao recurso do interessado.
Cobre-se a devolução do mandado de intimação.
2). Vista ao MP-Eleitoral de primeiro grau, para parecer que tiver.
3). Após, sem necessidade de nova conclusão ou despacho, remeta-se, com presteza, ao TRE-RS, a quem cabe estabelecer o recebimento
ou não do recurso (art. 257, § 2º do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015) e seu efeito.
Porto Alegre, 06 de junho de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - TRANSFERÊNCIA LOCAL DE VOTAÇÃO
Processo PET n. 52-35.2019.6.21.0002
Protocolo n. 20.403/2019 R.h.
Autue-se.
Trata a presente de informar que local de votação, o Centro Pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre, não mais poderá sediar as 03 (três)
seções eleitorais, pois vendido e da possibilidade de instalação das seções na Escola Técnica Estadual Irmão Pedro.
Tendo em vista a impossibilidade de permanência das seções eleitorais em seu local original, DETERMINO a transferência das seções
eleitorais do Centro Pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre (Local ELO n. 1180), números 055, 089 e 135, para a Escola Técnica Estadual
Irmão Pedro (Local ELO n. 1279).
Divulgue-se à Central de Atendimento ao Eleitor – CAE de Porto Alegre/RS.
Oficie-se as entidades envolvidas na transferência.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Diligências Legais.
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
ANTONIO C. A. DO NASCIMENTO E SILVA,
Juiz Eleitoral.

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 270-59.2016.6.21.0005
Prestação de Contas - De Candidato - 2016
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
CANDIDATO(S) : BERENICE RODRIGUES DORNELLES
INTERESSADOS(S): DIOGO DORNELLES DA CUNHA (Adv(s) Alonso Machado Lopes-OAB/RS 23.550; Ana Lúcia Almiron Lopes-OAB/RS
29.681)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Advocacia-Geral da União em face de Berenice Rodrigues Dornelles (folhas 69/72).
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Na sentença transitada em julgado referente à prestação de contas de candidato - Eleições 2016, Berenice Rodrigues Dornelles foi
condenada a recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.200,00 (folhas 53/54).
Após o trânsito em julgado, a candidata foi intimada para recolher o valor devido, mas o prazo decorreu sem comprovação do pagamento
(folha 61v). Em razão disso, os autos foram remetidos à Secretaria Judiciária do TRE/RS, para encaminhamento de cópia digital à AdvocaciaGeral da União - AGU, para promover as medidas cabíveis, visando à execução do título judicial (folha 62).
Retornados e arquivados os autos neste Cartório, sobreveio petição da União para promover o cumprimento de sentença.
Desarquivados os autos, a Chefe do Cartório certificou o falecimento da candidata (folha 74).
Remetidos os autos para a Advocacia-Geral da União - AGU para se manifestar acerca da certidão lavrada, a exequente requereu a
habilitação dos sucessores da executada (Diogo Dornelles da Cunha, Mariana Rodrigues Dornelles e Aline Dornelles da Cunha) no polo
passivo do feito.
Deferido o pedido da Advocacia-Geral da União - AGU, foi determinada a citação dos sucessores de Berenice.
Nas folhas 88/89, foi juntado o mandado de citação de Diogo Dornelles da Cunha cumprido positivo.
Juntado o mandado de citação referente a Aline Dornelles da Cunha, cumprido negativo (folhas 98/99), o requerido Diogo peticionou para
informar o seu interesse em efetuar o pagamento do débito de forma espontânea (folha 103).
Intimada, a Advocacia-Geral da União - AGU informou o pagamento integral da dívida e requereu a extinção do feito.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Advocacia-Geral da União promoveu cumprimento de sentença, para pagamento de quantia certa, nos termos do artigo 513 e seguintes do
Código de Processo Civil, e anexou demonstrativo do valor do débito atualizado (folhas 69/72).
A sentença que condenou a candidata a recolher o valor devido ao Tesouro Nacional transitou em julgado em 26/03/2018 (folha 58).
Após a determinação de citação dos sucessores da candidata (folha 82), o requerido Diogo Dornelles da Cunha informou o seu interesse em
efetuar o pagamento do débito.
Intimada, a Advocacia-Geral da União - AGU, na petição juntada na folha 108, manifestou-se para informar o pagamento integral da dívida e
requerer a extinção do feito.
Conforme artigo 924, II, do Código de Processo Civil, a execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.
Assim, haja vista o pagamento integral do débito, o cumprimento de sentença deve ser extinto nos termos do artigo 924, II, do Código de
Processo Civil.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo extinto o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, e 925 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se a Advocacia-Geral da União e o requerido Diogo Dornelles da Cunha.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
D.L.
Alegrete, 07 de junho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 25/2019 - 010ª ZE
O Doutor AFONÇO CARLOS BIERHALS, Juiz Eleitoral da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua XV de Novembro, nº 563,
em Cachoeira do Sul/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:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Novo Cabrais/RS;
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Novo Cabrais/RS;
Partido dos Trabalhadores – PT de Novo Cabrais/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.
Cachoeira do Sul-RS, 03 de junho de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral da 10ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019 - 010ª ZE
O Doutor AFONÇO CARLOS BIERHALS, Juiz Eleitoral da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua XV de Novembro, 563, em
Cachoeira do Sul/RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político:
Partido Socialista Brasileiro - PSB de Cerro Branco/RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cachoeira do Sul-RS, 04 de junho de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: E.Dcl. - 348-38.2016.6.21.0010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES NO PROCESSO 348-38.2016
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
EMBARGANTE(S) : ADÃO STEINDORFF (ADV(S) BRUNO BORCHHARDT MULLER-OAB 77762 E WASHINGTON LUIS KARSBURG
ROHDE-OAB 18952)
Vistos.
Tratam-se de aclaratórios apresentados pelo candidato a vice-prefeito (Adão Steindorff), com efeitos infringentes, no qual reitera a postulação
pelo reconhecimento de pedido de nulidade, por ausência de defesa; bem como, reitera o pedido para afastamento da responsabilidade do
candidato quanto à devolução do importe estabelecido no decisório de fls. 277-283.
Indica como objeto do embargos a decisão proferida às fls. 340-343.
Como fundamento da pretensão recursal, alega ter havido contradição e omissão na decisão embargada.
É o sucinto relatório. Passo a analisar.
Interposto o recurso dentro do tríduo legal, conforme art. 275, §1º, da Lei n. 4737/65. A decisão embargada guerreada foi publicada no
DEJERS em 28/05/2019, tendo sido protocolada a peça recursal em 31/05/2019.
Indicado o ponto que lhe deu causa, eventual contradição e omissão.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, RECEBO os embargos de declaração de fls. 345 a 348.
De plano, indefiro a preliminar de concessão de efeito suspensivo, por ausente fundamentação que demonstre provável acolhido dos
embargos e por inexistente fundamentação relevante para amparar a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação.
Quanto ao mérito dos aclaratórios, foi aduzida inicialmente contradição no decisório embargado. Alega o recorrente que incongruentes os
argumentos alinhavados por este juízo, asseverando que, conforme a norma aplicável, Resolução do TSE n. 23.463/2015, o legitimado a
prestar e responder pela prestação de contas seria o candidato. Pois bem, senão essa a condição do sr. Adão Steindorff: candidato a viceprefeito nas Eleições Municipais de 2016. As contas foram apresentadas em conjunto, procedimentalizadas em conjunto e analisadas em
conjunto.
Por oportuno, replico excerto do decisório embargado:
(...)
Ademais, a opção por tal procedimento, deve-se, ainda, ao fato de a prestação de contas ter sido apresentada conjuntamente pelos
candidatos a prefeito e vice-prefeito, circunstância inconsteste e irrefutável nos autos. A instauração do procedimento de análise das
contas deu-se com a apresentação das contas em conjunto, por ambas as partes, conforme se verifica do Extrato da Prestação de
Contas Final, número de controle 000231185596RS0795984, juntado às fls. 04 dos autos. Nesse documento consta a assinatura e
inconteste ciência do candidato a vice-prefeito acerca das informações alinhavadas nas contas de campanha.
Não há que falar em equívoco na inclusão do requerente candidato a vice-prefeito como parte do feito, pois, além de as normas
regentes assim determinarem, o próprio requerente subscreveu as contas finais de campanha, anuindo com a declaração de receitas
e despesas do administrador financeiro (então candidato a prefeito HILTON B. DE FRANCESCHI); era, portanto, legal e impositivo o
trâmite conjunto das contas. O fato de ter sido apresentada movimentação apartada pelo candidato a vice-prefeito, tão somente
consubstanciou declaração específica de movimentação financeira realizada individualmente, circunstância que fora analisada e objeto de
decisório nos autos.
(grifei)
(...)
Não verifico, pois, qualquer proposição inconciliável no decisório embargado. Este juízo afirmou que o candidato é responsável pela prestação
de contas da chapa majoritária, integrando o feito como parte legítima, posto também candidato; e, por tal circunstância, solidariamente
responsável pelas suas consequências.
Conclusão diferente da adotada nos autos, afrontaria a sistemática de processamento das contas de campanha. Não se explicaria, p.ex., a
norma de limite de gastos (art. 4º, §3º, Res. TSE n. 23.463/2015), que reza: O limite de gastos fixado para o cargo de prefeito é único e inclui
os gastos realizados pelo candidato ao cargo de vice-prefeito. Não se entenderia, ademais, o constante do art. 6º, §5º, da resolução suprareferida, que dispõe: Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pelo vice-prefeito, devem ser utilizados os recibos eleitorais do
titular. Principalmente, não haveria obrigação de o candidato a vice-prefeito abrir conta bancária para a campanha, configurando
excepcionalidade que impediria, até, o objetivo maior de fiscalização das contas; haja vista o disposto no art. 7º, § 3º, Res. TSE n.
23.463/2015: Os candidatos a vice-prefeito não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares.
Assim, do vício da contradição não padece o julgado.
No que tange à omissão, aduz que não houve manifestação quanto ao pedido de nulidade do feito em face da, alegada, ausência de intimação
pessoal do requerido e ausência de procurador cadastrado nos autos.
Transcrevo o seguinte excerto da decisão embargada:
(...)
Quanto à intimação do candidato a vice-prefeito, acerca do apensamento dos autos ao processo principal, aponto que eventual mácula ou
o pretenso vício restou superado pela continuidade do processamento e pelas inúmeras intimações que foram endereçadas ao procurador de
ambas as partes, sem que qualquer nulidade ou vício tivesse sido alegado na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos. Assim,
após o apensamento do feito ao processo principal e a autuação para incluir o vice-prefeito como parte, as intimações que se
seguiram foram válidas e regularmente realizadas na pessoa do procurador constituído (vide fundamentação constante da decisão de
fls. 313 a 315v).
De se ressaltar, outrossim, que a procuração outorgada pelo candidato, ora requerente, constante do processo PC n. 35445.2016.6.21.0010, não serve exclusivamente para atuação do causídico naquele único e exclusivo processo; bastante é para o
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procurador representar a parte 'na prestação de contas eleitorais do ano de 2016', 'conferindo-lhe poderes para o foro em geral e os
poderes da cláusula ad judicia et extra. Havia representação judicial do candidato a vice-prefeito era exercida, bem como havia
ciência e conhecimento das manifestações pelo candidato a vice-prefeito, tanto que em 04/12/2017 foi apresentada nova prestação de
contas final (retificadora), com correções de lançamentos de receitas e despesas, cujo extrato final (fl. 125), número de controle
000231185596RS1422956, foi devidamente assinado pela parte ADÃO STEINDORFF, em conjunto com o candidato a prefeito HILTON
B. DE FRANCESCHI. Portanto, inequívoca a ciência do candidato a vice-prefeito acerca do andamento conjunto dos feitos e da sua inclusão
como parte no processo principal.
Frise-se, ainda, que o procurador em comum das partes (prefeito e vice-prefeito) efetuou a carga dos autos, principais e apensos, em
quatro oportunidades, em 04/09/2017 (fl. 115v), em 06/10/2017 (fl. 118v), em 18/12/2017 (fl. 178) e em 07/02/2018 (fl. 183v), sendo,
novamente, inequívoca sua ciência acerca da tramitação conjunta dos processos e da determinação do apensamento.
(grifei)
(...)
Não vislumbro a omissão alegada. O excerto acima foi transcrito pelo próprio recorrente na peça de recurso de fls. 347v-348. Já houve
manifestação quanto aos pontos indicados pelo recorrente.
Isso posto, REJEITO os embargos de declaração de fls. 345-348, por não verificar contradição e omissão no decisório proferido às fls. 340343.
Intimem-se pelo DEJERS.
Após, cumpra-se a parte final do decisório de fls. 342v.
Dil.
Cachoeira do Sul, 06 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-46.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO ROBERTO FERREIRA LOPES E CESAR GILMAR TROJAHN (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB
97102)
Vistos.
Identificadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral e no parecer oferecido pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos 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.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa, certifique-se e voltem conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 06 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-39.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) JOÃO EDGAR DA SILVA FILHO-OAB 28012)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS HENRIQUE AZAMBUJA DE AGUIAR, ODRIGO OLIVEIRA DIAS, LEANDRO ROSA FORTES E ANNELISE
STOCKEY (ADV(S) JOÃO EDGAR DA SILVA FILHO-OAB 28012)
Vistos.
Identificadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral e no parecer oferecido pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos 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.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa, certifique-se e voltem conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 06 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-16.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : GLAUBER SANTOS SILVA, LUIS NEIRON TEIXEIRA VIEGAS, PAULO GERALDO LUZ DE SENNA E CILON DOS
SANTOS NASCIMENTO (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
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Identificadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral e no parecer oferecido pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos 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.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa, certifique-se e voltem conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 06 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-02.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB 67209)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN, ALOI DE VARGAS, ALCERI DA SILVA ZIGULICH E TELMO BAUER
BARBOSA (ADV(S) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB 67209), TEONAS FABIANO BAUMHARDT
Vistos.
Ainda que não apresentado pelo órgão do MP parecer sobre as contas do partido, identificadas irregularidades no parecer conclusivo emitido
pelo cartório eleitoral (fls. 91-95), determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seu(s) advogado(s)s, 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.
Consigno, por oportuno, que, quanto ao responsável Teonas Fabiano Baumhardt, em face de sua revelia decretada à fl. 39 dos autos, o feito
prossegue independentemente de sua intimação pessoal, bastando a publicação do ato no DEJERS - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa, certifique-se e voltem conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 06 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-34.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB 18407)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL MAGALHÃES CARDOSO E TONILAR ARAUJO DIAS (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE
VARGAS-OAB 18407), ANDRESSA MAGALHÃES CARDOSO
Encerrada a produção probatória dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, consoante art. 40
da Res. TSE n. 23.546/17.
Após, voltem conclusos para sentença.
Camaquã, 07 de junho de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N° 140/2019 - 15ª ZE/RS
NOTA DE EXPEDIENTE N.140/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 15-03.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2017 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul.
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO.
PARTIDO: PROGRESSISTAS – PP (ADVS. PAULO ROBERTO IHME – OAB/RS 32.558).
RESPONSÁVEIS: RAFAEL KOCHENBORGER e VALOIR CHAPUIS (ADVS. PAULO ROBERTO IHME – OAB/RS 32.558)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para apresentar alegações finais, nos moldes do art. 40 da Res.-TSE n.º 23.464/2015 no prazo de 03 dias.
Andréa Ferretto Richter.
Chefe do Cartório da 15ªZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 138/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 85-20.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS – 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV. WILSON ANTONIO MOREIRA – OAB/RS 50.3054)
RESPONSÁVEIS: WILSON ANTONIO MOREIRA (ADV. WILSON ANTONIO MOREIRA – OAB/RS 50.3054) e OCIEL POLES RIBEIRO (ADV.
WILSON ANTONIO MOREIRA – OAB/RS 50.3054)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar sobre o relatório preliminar para expedição de diligências da prestação de contas eleitorais no prazo de 03 dias, nos moldes
do despacho da fl. 37.
Andréa Ferretto Richter.
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº. 139/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 70-51.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - De Comite Financeiro - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO - OAB/RS 99.507)
RESPONSÁVEL(S): ANITO JOSÉ HAUBERT - Presidente (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO - OAB/RS 99.507) e MARLISE CECÍLIA KLEIN
HAUBERT - Tesoureira (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO - OAB/RS 99.507)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar sobre o relatório preliminar para expedição de diligências da prestação de contas eleitorais no prazo de 03 dias, nos moldes
do despacho da fl. 52.
Andréa Ferretto Richter.
Chefe do Cartório da 15ªZE.

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 033/2019
A Excelentíssima Senhora Drª Katiuscia Kuntz Brust, Juíza Eleitoral Substituta desta 017ª Zona de Cruz Alta/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 Venâncio Aires, 1174,
em Cruz Alta, RS, encontra-se disponível aos interessados, nos temos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546, de 18 de dezembro de 2017,
a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao exercício de 2018 dos partidos político abaixo listados.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, dos seguintes partidos
políticos:
- Partido Social Liberal – PSL de Cruz Alta; responsáveis: Alberi Ricardo Bastos Costa e Paulo Cézar Silva.
- Partido dos Trabalhadores – PT de Fortaleza dos Valos; responsáveis: Alceu Weber Antonello e Débora Kalb Rodrigues.
PRAZO: Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Cruz Alta-RS, 07 de junho de 2019.
Eu, Rogério da Silva Melo, Chefe de Cartório da 17ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
KATIUSCIA KUNTZ BRUST,
Juíza Eleitoral Substituta da 017ª ZE

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-44.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (ADV(S) ORESTE LUZA-OAB 22075)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ANDRE LUZA E MARINO MARANGON (ADV(S) ORESTE LUZA-OAB 22075)
Vistos.
Intime-se o prestador para manifestação, no prazo de três dias, acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico, conforme determina
o art. 67, § 3º, da Res. TSE nº 23.553/17. Sobrevindo ou não resposta, dê-se vista dos autos ao órgão ministerial. Após, retornem conclusos
para julgamento.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-36.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARIA CLECI SIMÕES-OAB 75792)
RESPONSÁVEL(S) : GLAUBER NARDES E MATILDE BERNARDA DE CAMARGO (ADV(S) MARIA CLECI SIMÕES-OAB 75792)
Vistos.
Intime-se o prestador para manifestação, no prazo de três dias, acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico, conforme determina
o art. 67, § 3º, da Res. TSE nº 23.553/17. Sobrevindo ou não resposta, dê-se vista dos autos ao órgão ministerial. Após, retornem conclusos
para julgamento.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-43.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JOÃO MANOEL TAINSKI MARQUES-OAB 43E701)
RESPONSÁVEL(S) : EUCLIDES ROSA E ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (ADV(S) JOÃO MANOEL TAINSKI MARQUES-OAB 43E701)
Vistos.
Intime-se o prestador para manifestação, no prazo de três dias, acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico, conforme determina
o art. 67, § 3º, da Res. TSE nº 23.553/17. Sobrevindo ou não resposta, dê-se vista dos autos ao órgão ministerial. Após, retornem conclusos
para julgamento.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 98-13.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Cadeado
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARILISE RODRIGUES HERTER-OAB 47E732 E SAUL
WESTPHALEN NETO-OAB 83945)
RESPONSÁVEL(S) : DOMINGOS TADEU DALLA COSTA E MARZIA FRANCINE BECK ARAÚJO (ADV(S) MARILISE RODRIGUES HERTEROAB 47E732 E SAUL WESTPHALEN NETO-OAB 83945)
Vistos.
Intime-se o prestador para manifestação, no prazo de três dias, acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico, conforme determina
o art. 67, § 3º, da Res. TSE nº 23.553/17. Sobrevindo ou não resposta, dê-se vista dos autos ao órgão ministerial. Após, retornem conclusos
para julgamento.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-38.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) EDER DE ANDRADE DE CAMPOS-OAB 98919)
RESPONSÁVEL(S) : OSVALDO MARANGON E PAULO RICARDO ROSSATO (ADV(S) EDER DE ANDRADE DE CAMPOS-OAB 98919)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Fortaleza dos Valos/RS., referente ao exercício
financeiro de 2018, realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos.
O edital que deu publicidade à declaração foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. O prazo
para apresentação de impugnação, por qualquer interessado, transcorreu em branco.
Na manifestação técnica, restou comprovada a ausência de movimentação financeira, conforme certificado nos autos.
Cumpridos, pela análise técnica, os requisitos previstos no art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017, na sequência, o Ministério Público
opinou pela aprovação das contas.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Fortaleza dos Valos/RS.,
referentes ao exercício 2018.
Registre-se que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela agremiação partidária foi instruída conforme
determina a Resolução TSE 23.546/2017, estando devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, e contando com
a constituição de advogado.
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Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir movimentação financeira na conta bancária do partido, informação que está em
consonância com aquela prestada pela agremiação.
O Ministério Público Eleitoral e se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o exame da prestação de contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Fortaleza dos Valos/RS., exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-97.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) JOSEMAR PASQUATTO JÚNIOR-OAB 109046)
RESPONSÁVEL(S) : ALBERI RICARDO BASTOS COSTA, PAULO CÉSAR DA SILVA E PAULO HENRIQUE DA ROSA OLIVEIRA (ADV(S)
JOSEMAR PASQUATTO JÚNIOR-OAB 109046)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Partido Social Liberal (PSL) de Cruz Alta/RS.
As contas foram prestadas às fls. 02-08.
Foi publicado o edital nº 079/2018, dando notícia da apresentação das contas (fl. 11), conforme atesta a certidão de fl. 12. Não houve
impugnação à prestação.
O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela desaprovação das contas (fl. 13).
Intimado para manifestação (fls. 14-15), o prestador quedou-se silente.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela desaprovação das contas (fl. 16).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
As contas finais foram apresentadas no dia 20/11/2018, desrespeitando, portanto, o prazo previsto no art. 52, §1º, da Res. TSE 23553/17.
Ainda, houve omissão na entrega da prestação de contas parcial (art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17).
Não há, outrossim, comprovação da abertura da conta bancária específica de campanha, haja vista a ausência de extratos referentes ao
período eleitoral, seja por via física, seja por via eletrônica, a despeito da taxatividade da legislação no tocante à obrigatoriedade de
apresentação de documentação comprobatória da movimentação financeira de agremiações partidárias e candidatos. Nesse sentido é o que
dispõem os arts. 10, II, e 56, II, “a”, ambos da Res. TSE 23.553/17:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 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.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
A comprovação de abertura da conta, como bem apontam o parecer técnico exarado à fl. 13 e a promoção ministerial de fl. 16, apresenta-se
indispensável ao exame. Veja-se que sem os extratos bancários do período, sequer é possível aferir a efetiva movimentação financeira do
partido, constituindo obstáculo intransponível ao regular exame da prestação.
Não obstante, curvo-me à entendimento recentemente adotado pelo TRE/RS, no sentido de que não havendo participação do partido nas
últimas eleições, nem contabilização de movimentação financeira, possível é a aprovação das contas, com ressalvas.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça Eleitoral acerca da
arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal dever. Nesse sentido, o
art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas
relacionadas à campanha eleitoral.
2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a
exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter
participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada incapacidade de deter conta em entidade bancária,
porquanto o respectivo CNPJ encontrava-se na condição ¿inapto¿.
3. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas
serem alusivas a disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas.
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4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
5. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE - 7580, Relator GERSON FISCHMANN, Data 06/05/2019).
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que estabelece o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Katiuscia Kuntz Brust,
Juíza Eleitoral da 17ª ZE.
Cruz Alta, 17 de maio de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-74.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleições - 1° Turno
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ZAIRA SOUZA DOS SANTOS-OAB 96592)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDA RAQUEL STEINBRENNER E ELZA ANETE MEDEIROS GONÇALVES (ADV(S) ZAIRA SOUZA DOS
SANTOS-OAB 96592)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Cruz Alta/RS.
As contas foram prestadas às fls. 02-44 , com regularização da representação à fl. 48.
Foi publicado o edital nº 002/2019, dando notícia da apresentação das contas (fl. 50), conforme atesta a certidão de fl. 51. Não houve
impugnação à prestação.
O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 52).
Intimado para manifestação (fls. 55), o prestador quedou-se silente.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 56 e 57).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
As contas finais foram apresentadas no dia 13/12/2018, desrespeitando, portanto, o prazo previsto no art. 52, §1º, da Res. TSE 23553/17. A
prestação parcial, por sua vez, foi realizada com observância do termo estabelecido pelo art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17.
Por outro lado, observa-se no Exame Técnico o apontamento da extrapolação da data de entrega dos relatórios financeiros referentes às
doações de MILTON MAYER e CATIA CAL MOLIN, bem como da intempestividade na apresentação das contas.
No caso em tela, verifica-se que a extemporaneidade constitui elemento a ser considerado dada a sua extensão: somente quanto à
apresentação física das contas, são mais de vinte dias de atraso.
Contudo, destaca-se que a conta bancária específica de campanha foi aberta dentro do prazo limite, conforme o art. 10, § 1º, da Res. TSE
23.553/17, constituindo, portanto, prova da movimentação de todo o período, mormente quando somada aos diversos extratos e
comprovantes de depósito física e virtualmente anexados pelo partido.
Assim, em que pese a intempestividade na entrega tanto dos relatórios financeiros quanto da prestação de contas em exame, conclui-se que
tais elementos não prejudicam sobremaneira a análise, nem ferem a essência da prestação, porquanto o conjunto da documentação juntada
aos autos permite a satisfatória verificação das movimentações financeiras, bem como a conclusão acerca de sua regularidade. É a prestação,
todavia, justamente pelas impropriedades apontadas, merecedora de ressalvas, devendo a agremiação partidária, nas oportunidades
vindouras, atentar para a legislação que regulamenta a matéria, notadamente quanto aos prazos que a mesma estabelece.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que dispõe o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17, c/c art. 30, II, da Lei
9.504/97.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Cruz Alta, 17 de maio de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 103-35.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) SÉRGIO DALLANORA FACCO-OAB 40246)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS E JOÃO CRISTÓVÃO GUERREIRO (ADV(S) SÉRGIO DALLANORA
FACCO-OAB 40246)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Fortaleza dos Valos/RS.
As contas foram prestadas às fls. 06-11.
Foi publicado o edital nº 005/2019, dando notícia da apresentação das contas (fl. 14), conforme atesta a certidão de fl. 15. Não houve
impugnação à prestação.
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O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela desaprovação das contas (fl. 16).
Intimado para manifestação (fls. 19-20), o prestador sustentou não haver necessidade de apresentação de extratos bancários ou de abertura
da conta de campanha, ambas falhas apontadas no exame técnico, em razão de não ter a agremiação partidária, em nível municipal,
participado ativamente do pleito eleitoral (fl. 21).
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela desaprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
As contas finais foram apresentadas no dia 31/01/2019, extrapolando, portanto, o prazo previsto no art. 52 da Res. TSE 23553/17. Houve,
ainda, omissão na entrega da prestação de contas parcial (art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17).
Não há, outrossim, comprovação da abertura da conta bancária específica de campanha, haja vista a ausência de extratos referentes ao
período eleitoral, seja por via física, seja por via eletrônica, a despeito da taxatividade da legislação no tocante à obrigatoriedade de
apresentação de documentação comprobatória da movimentação financeira de agremiações partidárias e candidatos. Nesse sentido é o que
dispõem os arts. 10, II, e 56, II, “a”, ambos da Res. TSE 23.553/17:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 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.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
A comprovação de abertura da conta, como bem apontam o parecer técnico exarado à fl. 16 e a promoção ministerial de fl. 23, apresenta-se
indispensável ao exame. Veja-se que sem os extratos bancários do período, sequer é possível aferir a efetiva movimentação financeira do
partido, constituindo obstáculo intransponível ao regular exame da prestação.
Não obstante, curvo-me à entendimento recentemente adotado pelo TRE/RS, no sentido de que não havendo participação do partido nas
últimas eleições, nem contabilização de movimentação financeira, possível é a aprovação das contas, com ressalvas.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça Eleitoral acerca da
arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal dever. Nesse sentido, o
art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas
relacionadas à campanha eleitoral.
2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a
exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter
participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada incapacidade de deter conta em entidade bancária,
porquanto o respectivo CNPJ encontrava-se na condição “inapto”.
3. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas
serem alusivas a disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas.
4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
5. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE - 7580, Relator GERSON FISCHMANN, Data 06/05/2019).
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que estabelece o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-50.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) ANA PAULA TROMBETA TAETTI-OAB 68502)
RESPONSÁVEL(S) : ARI JOSÉ BONALDO PEGORARO E JUAREZ PACHECO (ADV(S) ANA PAULA TROMBETA TAETTI-OAB 68502)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Partido Progressista (PP) de Fortaleza dos Valos/RS.
As contas foram prestadas às fls. 06-11.
Foi publicado o edital nº 006/2019, dando notícia da apresentação das contas (fl. 13), conforme atesta a certidão de fl. 14. Não houve
impugnação à prestação.
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O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela desaprovação das contas (fl. 15).
Intimado para manifestação (fls. 18-19), o prestador sustentou não haver necessidade de apresentação de extratos bancários ou de abertura
da conta de campanha, ambas falhas apontadas no exame técnico, em razão de não ter a agremiação partidária, em nível municipal,
apresentado candidatos ao pleito. Afirma, ainda, não ter realizado quaisquer gastos de campanha, nem arrecadado recursos (fls. 20-21).
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela desaprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
As contas finais foram apresentadas no dia 01/02/2019, extrapolando, portanto, o prazo previsto no art. 52 da Res. TSE 23553/17. Houve,
ainda, omissão na entrega da prestação de contas parcial (art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17).
Não há, outrossim, comprovação da abertura da conta bancária específica de campanha, haja vista a ausência de extratos referentes ao
período eleitoral, seja por via física, seja por via eletrônica, a despeito da taxatividade da legislação no tocante à obrigatoriedade de
apresentação de documentação comprobatória da movimentação financeira de agremiações partidárias e candidatos. Nesse sentido é o que
dispõem os arts. 10, II, e 56, II, “a”, ambos da Res. TSE 23.553/17:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 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.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
A comprovação de abertura da conta, como bem apontam o parecer técnico exarado à fl. 15 e a promoção ministerial de fl. 23, apresenta-se
indispensável ao exame. Veja-se que sem os extratos bancários do período, sequer é possível aferir a efetiva movimentação financeira do
partido, constituindo obstáculo intransponível ao regular exame da prestação.
Não obstante, curvo-me à entendimento recentemente adotado pelo TRE/RS, no sentido de que não havendo participação do partido nas
últimas eleições, nem contabilização de movimentação financeira, possível é a aprovação das contas, com ressalvas.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça Eleitoral acerca da
arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal dever. Nesse sentido, o
art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas
relacionadas à campanha eleitoral.
2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a
exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter
participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada incapacidade de deter conta em entidade bancária,
porquanto o respectivo CNPJ encontrava-se na condição ¿inapto¿.
3. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas
serem alusivas a disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas.
4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
5. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE - 7580, Relator GERSON FISCHMANN, Data 06/05/2019).
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que estabelece o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 104-20.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) EDER DE ANDRADE DE CAMPOS-OAB 98919)
RESPONSÁVEL(S) : JANDA DOS SANTOS FACCO E DULCE VALÉRIA HENRIQUES DE CAMPOS (ADV(S) EDER DE ANDRADE DE
CAMPOS-OAB 98919)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Fortaleza dos Valos/RS.
As contas foram prestadas às fls. 06-11.
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Foi publicado o edital nº 012/2019, dando notícia da apresentação das contas (fl. 13), conforme atesta a certidão de fl. 14. Não houve
impugnação à prestação.
O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela desaprovação das contas (fl. 15).
Intimado para manifestação (fls. 16-17), o prestador quedou-se silente.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este também pela desaprovação das contas (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
As contas finais foram apresentadas no dia 14/02/2019, extrapolando, portanto, o prazo previsto no art. 52, §1º, da Res. TSE 23553/17. Houve,
ainda, omissão na entrega da prestação de contas parcial (art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17).
Não há, outrossim, comprovação da abertura da conta bancária específica de campanha, haja vista a ausência de extratos referentes ao
período eleitoral, seja por via física, seja por via eletrônica, a despeito da taxatividade da legislação no tocante à obrigatoriedade de
apresentação de documentação comprobatória da movimentação financeira de agremiações partidárias e candidatos. Nesse sentido é o que
dispõem os arts. 10, II, e 56, II, “a”, ambos da Res. TSE 23.553/17:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 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.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
A comprovação de abertura da conta, como bem apontam o parecer técnico exarado à fl. 15 e a promoção ministerial de fl. 18, apresenta-se
indispensável ao exame. Veja-se que sem os extratos bancários do período, sequer é possível aferir a efetiva movimentação financeira do
partido, constituindo obstáculo intransponível ao regular exame da prestação.
Não obstante, curvo-me à entendimento recentemente adotado pelo TRE/RS, no sentido de que não havendo participação do partido nas
últimas eleições, nem contabilização de movimentação financeira, possível é a aprovação das contas, com ressalvas.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça Eleitoral acerca da
arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal dever. Nesse sentido, o
art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas
relacionadas à campanha eleitoral.
2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a
exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter
participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada incapacidade de deter conta em entidade bancária,
porquanto o respectivo CNPJ encontrava-se na condição ¿inapto¿.
3. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas
serem alusivas a disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas.
4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
5. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE - 7580, Relator GERSON FISCHMANN, Data 06/05/2019).
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que estabelece o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Cruz Alta, 05 de junho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 20-18.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO JOSÉ LINO DE SOUZA E RITA DE CÁSSIA AMARAL
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Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa, sobre as irregularidades
apontadas no Parecer Conclusivo (fls. 69-70) e no parecer Ministerial (fl. 72), no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Encruzilhada do Sul, 30 de maio de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-33.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2011 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES-OAB 30327)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO SOARES DE FREITAS, CELSO JOSÉ LINO DE SOUZA, ÁLVARO DAMÉ RODRIGUES E RITA DE CASSIA
AMARAL (ADV(S) SAULO TEIXEIRA MEIRELLES-OAB 26866)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Progressistas - PP do Município de Encruzilhada do Sul/RS, referente ao exercício financeiro de
2011.
Intimados o órgão partidário para a regularização da representação processual, transcorreu o prazo sem manifestação dos interessados
(fl.87).
Após publicação de edital e decurso do prazo legal sem impugnações, sobreveio relatório de Exame da Prestação de Contas (fls.69-78)
apontando irregularidades na prestação de contas, pelo recebimento de contribuições de fontes vedadas no montante de R$ 6.254,00 (seis mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais), representando 30,26% do total dos recursos recebidos (R$20.666,00), conforme demonstrativo à fl. 20.
Decorrido o prazo para manifestação e justificativas sobre as irregularidades, a agremiação partidária permaneceu em silêncio, conforme
Certidão fl.81.
Emitido Parecer Conclusivo (fls. 82-83) que recomendou a desaprovação das contas, em razão do recebimento de recursos de fonte vedada,
os quais enquadram-se na Res. nº 22.585/2007 e art. 5º, inciso II da Resolução TSE n. 21.841/2004, qual seja: doações a partidos políticos
advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades. Que essa
irregularidade enseja o recolhimento dos valores recebidos indevidamente (art. 28, II da Resolução TSE n. 21.841/04), que representou
30,26 % do total de recursos arrecadados.
O Ministério Público Eleitoral (fl.85) opinou pela desaprovação das contas, ratificando as conclusões do parecer técnico.
Cumprida as diligências para a regularização da representação processual dos responsáveis, a agremiação partidária juntou documentos às
fls. 98-101.
Intimados o órgão partidário e os responsáveis para oferecer defesa, quedaram-se inertes (fl.107).
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
Intimados, não foram aduzidas alegações finais.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido, em 19/05/2015.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 24.841/2004, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Quanto as fontes vedadas, o Diretório Municipal do Progressistas - PP do Município de Encruzilhada do Sul/RS, no exercício em análise,
recebeu, de acordo com o apurado pela unidade técnica, contribuição pecuniária de autoridade pública, ocupante de cargo de chefia e direção
na administração municipal. Conforme disposto no art. 31, inc. II, da Lei nº 9.096/95, é vedado ao partido receber, direta ou indiretamente,
contribuição ou qualquer auxílio pecuniário proveniente de autoridades ou órgãos públicos.
O Tribunal Superior Eleitoral, com base no que fora decidido na Consulta nº 1.428, interpretou a referida disposição da Lei dos Partidos
Políticos e editou a Resolução nº 22.585/2007, afirmando que detentores de cargo em comissão que exerçam função de direção ou chefia se
enquadram no conceito de autoridade, sendo vedado ao partido, portanto, receber contribuições dos referidos servidores:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI N. 9.096/1995.
1. Para fins da vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou
não a partidos políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado,
que a contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes.
Constatado o recebimento de valores provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres
públicos, consoante previsto no art. 28 da Res.-TSE n. 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral n. 4930 –
Criciúma/SC, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,.Sessão de 1.11.2014.)
Posteriormente, reiterando a posição acima relatada, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.077/2009, segundo a qual os critérios
de contribuição de filiados do partido devem observar a interpretação dada ao inciso II do artigo 31 da Lei nº 9.096/1995 na Resolução TSE nº
22.585/2007:
23.077 – PETIÇÃO Nº 100 – CLASSE 18ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. (…) 5. A fixação de critérios de contribuição de filiados do
partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº 22.585/2007. 6. Pedido deferido
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parcialmente. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido, nos termos do voto do
relator. Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral. Brasília, 4 de
junho de 2009.
Verificou-se que o partido recebeu recursos de autoridade pública, no valor de R$ 6.254,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais). Não
houve manifestação do órgão partidário quanto ao descumprimento da regra formal.
Os valores em questão foram doados por pessoas que, na época do fato, exerceram cargo de Chefia ou Direção Municipal e que, enquanto
exercendo a função, doaram ao partido os valores em questão. Não paira dúvidas à vedação e consequente irregularidade.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 31,
II, da Lei nº 9.096/95 e art. 5º, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004) quanto ao recebimento de recursos financeiros de fontes vedadas.
O Ministério Público opinou favoravelmente à desaprovação.
O recebimento de recursos de fonte vedada, constitui irregularidade insanável, restando comprometida a integralidade das contas e impondose, portanto, sua desaprovação.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2011).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram nova redação ao art.
37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos
ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)
(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Assim, nos termos da jurisprudência, deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo de 1 a 12 meses,
nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37.
§ 3o A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua apresentação.
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses. Impõe-se, também, a devolução do valor de R$
6.254,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), apontado como irregular, ao Tesouro Nacional , haja vista que concernente a recursos
de fonte vedada.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS - PP do Município de Encruzilhada do Sul/RS, relativas
ao exercício de 2011, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo
de 15 (quinze) dias, do valor recebido irregularmente - R$ 6.254,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), - além da suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 36, II, da Lei n. 9.096/95), a contar do trânsito em julgado.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO
(Sistema de Informações de Contas).
Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo
de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá
o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo.
Devolvam-se os livros Diário e Razão que se encontram anexados aos autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-84.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274 E JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB
87392)
RESPONSÁVEL(S) : OZI VIEGAS DE LACERDA E JOÃO SOLERME LACERDA VIEGAS (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274
E JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2016, do PROGRESSISTAS (PP), do município de Amaral Ferrador – RS.
Notificados, o partido e responsáveis, da omissão da prestação de contas, juntaram documentos às fls. 08-17.
A prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva em 06/05/2017.
Publicado Edital das contas, transcorreu o prazo sem impugnações (fl.19).
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Emitido relatório de exame preliminar das contas (fls. 20-21) pela Unidade Técnica, foram apontadas ausências de peças e documentos
indispensáveis à análise, tais como extratos bancários, além dos demonstrativos previstos no art. 29, incisos X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XXI
e xXII, da Res. - TSE 23.464/2015.
Intimada a agremiação partidária não se manifestou (fl.54).
Foram juntados os extratos enviados a Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias (fls. 27-28).
Emitido relatório de exame da prestação de contas, foram identificados recebimentos de recursos financeiros sem identificação do doador bem
como receitas que não transitaram pelo extrato bancário (fls.31-32).
Intimados o órgão partidário e responsáveis, quedaram-se inertes fls. 37.
Feitas diligências para a regularização da representação processual, o partido juntou documentos às fls. 48-51.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, manifestando-se o órgão técnico pela não prestação de contas em razão da ausência de peças
indispensáveis a análise da movimentação dos recursos financeiros (fls. 55-56).
Com vistas ao Ministério Público, o agente ministerial opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 59).
Transcorreu o prazo para as alegações finais sem a manifestação dos interessados (fl.64).
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à prestação de contas referente ao exercício 2016, pelo PROGRESSISTAS (PP) do município de Amaral
Ferrador – RS.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias Exercício 2016, encontra-se prevista nos arts. 30/37 da Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), quanto ao mérito na Resolução TSE nº 23.464/2015, e, quanto a normas processuais, na Resolução TSE n. 23.546/17.
O parecer conclusivo apontou a ausência de peças e documentos indispensáveis à análise pelo órgão técnico responsável, tais como: extratos
bancários, os demonstrativo previstos nos incisos X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XXI e XXII todos do art 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
"Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral: :
I - comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital;
II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas;
III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de sua
emissão;
V - 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 ;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da
realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU, de que trata o art. 14 desta Resolução;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução;
IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido, bem como os seus substitutos;
X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;
XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos, Comitês Financeiros e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber;
XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente da Fundação mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão social de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado; e
XXII - notas explicativas."
Intimados o órgão partidário e responsáveis para complementação da documentação, não se manifestaram.
A ausência desta documentação caracteriza falha insanável que compromete a análise das contas em flagrante violação às normas insertas na
Lei nº 9.096/95, bem como na resolução supracitada.
Assim, nos termos do art. 46, inciso IV da Resolução 23.464/2015, não havendo elementos mínimos que posibilitem a análise da
movimentação de recursos do Fundo Partidário e da origem de recursos, cabível o julgamento de não prestação de contas, considerando que,
verificada a existência de movimentação financeira, não foi apresentado pelo partido, os documentos e informações de que trata o art. 29 desta
Resolução.
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
V - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta Resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta Resolução não ensejará o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das
contas para efeito de sua aprovação com ressalvas, desaprovação parcial ou desaprovação.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2016 do PROGRESSISTAS (PP), do município de Amaral
Ferrador, com fulcro no art. art. 46, inciso V, letra b, da Resolução TSE n. 23.464/2015 ante os fundamentos declinados.
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Com o trânsito em julgado, comunique-se o Diretório Nacional e Estadual do Progressistas PP, bem como registre-se no Sistema SICO a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, até que sejam regularizadas as contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-79.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CHEISA GARCEZ PEREIRA-OAB 68087, NESTOR LANGASSNER
ROSA-OAB 84936 E TÚLIO ABREU DE SOUZA-OAB 97.777)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA DA GLORIA OLIVEIRA TUHTENHAGEM LOPES E AMAIR PALERMO PIRES (ADV(S) TÚLIO ABREU DE
SOUZA-OAB 97.777)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Encruzilhada do Sul/RS, referente ao
exercício financeiro de 2014.
O órgão partidário prestou suas contas em 30/04/2015, com a documentação prevista na Resolução TSE 21.841/2004 (fls. 02-74).
Publicadas as contas, por meio do Edital nº 004/2015 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem
impugnações (fls. 89).
Após exame da preliminar das contas, foram requeridas diligências e aberto prazo para manifestação do partido, não que prestou
esclarecimentos (fls. 95).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas, constatou irregularidades (fls. 101-117), intimado o partido a se manifestar (fl.120 verso),
permaneceu em silêncio, conforme Certidão à fl.121.
Sobreveio o Parecer Conclusivo (fl. 122-124) que recomendou a desaprovação das contas, em razão do recebimento de recursos de fonte
vedada, no montante de R$ 12.690,00 (doze mil, seiscentos e noventa reais), os quais enquadram-se na Res. nº 22.585/2007 e art. 5º, inciso II
da Resolução TSE n. 21.841/2004, qual seja: doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da
administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades. Que essa irregularidade enseja o recolhimento dos valores recebidos
indevidamente (art. 28, II da Resolução TSE n. 21.841/04), que representou 23,41 % do total de recursos arrecadados.
O Ministério Público Eleitoral (fl. 126-127) opinou pela desaprovação das contas.
Devidamente citados, o partido e os responsáveis, apresentaram defesa (fls. 146/166).
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
Intimados, não foram aduzidas alegações finais (fl.172).
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada pestivamente pelo Partido, em 30/04/2015.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 24.841/2004, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Quanto as fontes vedadas, o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Encruzilhada do Sul/RS, no
exercício em análise, recebeu, de acordo com o apurado pela unidade técnica, contribuição pecuniária de autoridade pública, ocupante de
cargo de chefia e direção na administração municipal. Conforme disposto no art. 31, inc. II, da Lei nº 9.096/95, é vedado ao partido receber,
direta ou indiretamente, contribuição ou qualquer auxílio pecuniário proveniente de autoridades ou órgãos públicos.
O Tribunal Superior Eleitoral, com base no que fora decidido na Consulta nº 1.428, interpretou a referida disposição da Lei dos Partidos
Políticos e editou a Resolução nº 22.585/2007, afirmando que detentores de cargo em comissão que exerçam função de direção ou chefia se
enquadram no conceito de autoridade, sendo vedado ao partido, portanto, receber contribuições dos referidos servidores:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI N. 9.096/1995.
1. Para fins da vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou
não a partidos políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado,
que a contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes.
Constatado o recebimento de valores provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres
públicos, consoante previsto no art. 28 da Res.-TSE n. 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral n. 4930 –
Criciúma/SC, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,.Sessão de 1.11.2014.)
Posteriormente, reiterando a posição acima relatada, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.077/2009, segundo a qual os critérios
de contribuição de filiados do partido devem observar a interpretação dada ao inciso II do artigo 31 da Lei nº 9.096/1995 na Resolução TSE nº
22.585/2007:
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23.077 – PETIÇÃO Nº 100 – CLASSE 18ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. (…) 5. A fixação de critérios de contribuição de filiados do
partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº 22.585/2007. 6. Pedido deferido
parcialmente. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido, nos termos do voto do
relator. Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral. Brasília, 4 de
junho de 2009.
Verificou-se que o partido recebeu recursos de autoridade pública, no valor de R$ 12.690,00 (doze mil, seiscentos e noventa reais). Houve
manifestação do órgão partidário (fls. 145-166). Alegou reconheceu a irregularidade colocando-se a disposição para o recolhimento dos valores
recebidos de fontes vedadas por contribuintes intitulados autoridades, reconhecendo o descumprimento da regra formal, apresentando todos
os documentos necessários.
Alegou ainda em sua defesa, da impossibilidade da correção das planilhas gerados pelo sistema da Justiça Eleitoral, com as
desconformidades apontadas no Parecer Conclusivo, de forma que não caberia a desaprovação das contas.
Os valores em questão foram doados por pessoas que, na época do fato, exerceram cargo de Chefia ou Direção Municipal e que, enquanto
exercendo a função, doaram ao partido os valores em questão. Não paira dúvidas à vedação e consequente irregularidade.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 31,
II, da Lei nº 9.096/95 e art. 5º, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004) quanto ao recebimento de recursos financeiros de fontes vedadas.
O Ministério Público opinou favoravelmente à desaprovação e devolução dos valores oriundos de fonte vedada.
O recebimento de recursos de fonte vedada, constitui irregularidade insanável, restando comprometida a integralidade das contas e impondose, portanto, sua desaprovação.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2014).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram nova redação ao art.
37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos
ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)
(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Assim, nos termos da jurisprudência, deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo de 1 a 12 meses,
nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37.
§ 3o A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua apresentação..
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses. Impõe-se, também, a devolução do valor de R$
12.690,00 (doze mil, seiscentos e noventa reais), apontado como irregular, ao Tesouro Nacional , haja vista que concernente a recursos de
fonte vedada.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de
Encruzilhada do Sul/RS, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, no
prazo de 15 (quinze) dias, do valor recebido irregularmente - R$ 12.690,00 (doze mil, seiscentos e noventa reais) - além da suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 36, II, da Lei n. 9.096/95), a contar do trânsito em julgado.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO
(Sistema de Informações de Contas).
Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo
de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá
o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo.
Devolvam-se os livros Diário e Razão que se encontram anexados aos autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-89.2016.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JAYME VON DIEMEN-OAB 5.140)
RESPONSÁVEL(S) : BENITO FONSECA PASCHOAL E FRANCISCO SILVEIRA DA SILVEIRA (ADV(S) JAYME VON DIEMEN-OAB 5.140 E
TIAGO ARENA CORREA-OAB 104695), FABIO LUIZ TEIXEIRA CAMPOS E JORGE LUIZ VOESE NASCENTE (ADV(S) TIAGO ARENA
CORREA-OAB 104695)
Vistos.
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Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Encruzilhada do Sul/RS, referente ao
exercício financeiro de 2015.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 02/05/2016.
Intimada a agremiação partidária para complementação de informações, não se manifestou.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 023/2017 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS - DEJERS, transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme Certidão de fl.57.
A Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório de Exame da Prestação de Contas às fls. 58/60 apontando
irregularidades.
Intimado o órgão partidário, não se manifestou (fl.63).
Sobreveio o Parecer Conclusivo do exame das contas às fl. 64-65, recomendando a desaprovação das contas, com base no art. 45, inciso IV,
alínea a, da Resolução TSE nº 23.432/2014, onde foram apontadas o recebimento de R$ 100,00 (cem reais), relativos a receitas oriundas de
fontes vedadas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu perecer pela desaprovação das contas do partido, eis que as impropriedades verificadas comprometeram a
análise financeira (fls.67).
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 74) quedaram-se inertes.
Cumpridas diligências para regularização da representação processual, a agremiação partidária juntou documentos às fls. 85-90 e 93 e 94.
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
Intimados, não foram aduzidas alegações finais (fl.106).
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido, em 02/05/2017.
A Unidade Técnica, à fl. 64/65, posicionou-se pela desaprovação das contas, pois entendeu que as irregularidades apontadas comprometem a
integridade das contas. Apontou que o Partido recebeu recursos referente às doações que totalizaram R$ 100,00 (cem reais), oriundos de
fontes vedadas, equivalente a 11,21% da receita total arrecadada.
Trata-se de identificação de recebimento de recursos de fonte vedada. O valor em questão de R$ 100,00 foi doado por pessoa que, na época
do fato, exerceu cargo de Coordenador na Secretaria de Planejamento e Desenvilvimento Regional do Estado do RS e que, enquanto
exercendo a função, doou ao partido os valores em questão. Não paira dúvidas à vedação e consequente irregularidade.
O recebimento de recursos de fonte vedada, constitui irregularidade insanável, por direto descumprimento à determinação do art. 12 inciso
XII em seu §2º, da Res.-TSE nº 23.432/2014. Restando comprometida a integralidade das contas e impondo-se, portanto, sua desaprovação.
No que se refere à sanção, deve-se aplicar o art. 48, § 2º, da Res.-TSE nº 23.432/2014, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando que o partido não teve repasse de valores do Fundo Partidário no exercício em exame e que o valor da
irregularidade é de R$ 100,00 em um universo de R$ 892,00, de forma a suspender por período razoável o recebimento de cotas do Fundo
Partidário. Impõe-se, também, a devolução do valor apontado como irregular ao Tesouro Nacional.
Dado o exposto, julgo as contas DESAPROVADAS do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Encruzilhada do Sul, relativas ao exercício
de 2015, forte no art. 45, IV alínea “a”, da Resolução TSE 23.432/2014, cominando ao órgão municipal a suspensão, com perda, das cotas do
Fundo Partidário pelo período de 04 (quatro) meses, na forma do art. 48, §2º da Res. TSE n. 23.432/2014, bem como a devolução ao Tesouro
Nacional dos valores utilizados de forma irregular, no montante de R$ 100,00 (cem reais), a contar do trânsito em julgado.
Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, deverá o Cartório Eleitoral proceder ao registro da decisão nos sistemas eleitorais e
comunicar os Diretórios Estadual e Nacional para que tenham ciência da decisão e suspendam eventual repasse de cotas do Fundo Partidário
pelo prazo estipulado.
Ainda, deverá o Diretório Municipal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão
transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - CADIN, nos termos do art. 13, II, da Resolução TRE 298/2017. Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá o órgão
partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo. Os valores deverão ser corrigidos com
atualização monetária e juros moratórios, conforme art. 13, §1º da referida Resolução TRE.
Após, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 07 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 028/2019- 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
da Lei nº 9.096/95 e do art. 45, §§ da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos relativa à Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo arrolado:
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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OBJETO: Publicidade da Declaração de ausência de movimentação de recursos do partido político:
Progressistas- PP de Barra do Rio Azul/RS- Responsáveis: Evandro Joel Bagnara e Ivaci Ogrodoski.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 06 dias do mês de junho do ano de 2019. Eu, Laís Bergamo, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-73.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Aratiba
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ARATIBA/RS (ADV(S) MARCELO JOSÉ PAVAN-OAB 38869)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO LUIS MENTZ E NATALINO FROZZA (ADV(S) MARCELO JOSÉ PAVAN-OAB 38869)
I – RELATÓRIO:
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de Aratiba/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
Juntaram documentos de fls. 02-47.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio Relatório Conclusivo pela regularidade e aprovação das contas (fls. 55/55-v) e
posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fls. 57).
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de Aratiba/RS.
A prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existirem impropriedades ou irregularidades nas mesmas.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o Parecer Conclusivo.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de Aratiba/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Erechim, 06 de junho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-89.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PMN - LAJEADO/RS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - LAJEADO/RS (ADV(S) LUIS PAULO TONINI-OAB 103.389)
RESPONSÁVEL(S) : BASILIO MARIO RAMOS E LUIS CARLOS SIQUEIRA (ADV(S) LUIS PAULO TONINI-OAB 103.389)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de Lajeado/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 17/05/2019,
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 16.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.22), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.24.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
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O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas, em que pese apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi
constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo
Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, "a", da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:[...]VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:a) na hipótese de,
concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;"
Portanto, nos termos do dispositivo acima mencionado, estando regulares as contas, apesar de intempestivas, cabe a sua aprovação, com a
ressalva da intempestividade, sendo esta relevante quanto à deficiência da organização partidária, mas não suficiente para ensejar a sua
desaprovação, com as consequências dela decorrentes.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN do Município de LAJEADO/RS, com fundamento no art. 45,
inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 06 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-22.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PTB - PROGRESSO/RS
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PROGRESSO/RS (ADV(S) DELSON ROMER ABDEL RAZEK-OAB 90249)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO JOSE REICHERT E SIDNEI BROILO (ADV(S) DELSON ROMER ABDEL RAZEK-OAB 90249)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB de Progresso/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 14/05/2019,
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 14.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.20), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.22.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas, em que pese apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi
constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo
Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, "a", da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:[...]VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:a) na hipótese de,
concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;"
Portanto, nos termos do dispositivo acima mencionado, estando regulares as contas, apesar de intempestivas, cabe a sua aprovação, com a
ressalva da intempestividade, sendo esta relevante quanto à deficiência da organização partidária, mas não suficiente para ensejar a sua
desaprovação, com as consequências dela decorrentes.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do Município de PROGRESSO/RS, com fundamento no art. 45,
inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 06 de junho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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30ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-81.2019.6.21.0030
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE (ADV(S) MAURICIO MONTEBLANCO DE OLIVEIRA-OAB 96190)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS ORLEI GOMES CONCEIÇÃO E ELBIO SALES DUARTE (ADV(S) MAURICIO MONTEBLANCO DE OLIVEIRAOAB 96190)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD do município de Santana do Livramento-RS, referente ao
exercício de 2018, apresentada, tempestivamente, mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 3º do art.
28 da Resolução TSE nº 23546/2017.
Publicado o Edital nº 18/2019, visando a conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fl. 30).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II (fl. 29) e III (fl. 34), da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unida Técnica (fls. 35/36) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 38) se manifestaram.
Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, nem teve movimentação bancária, o que evidencia a veracidade da declaração de fl.2, devidamente
assinada pelos responsáveis pelo Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada, nem oposição do Ministério Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS as contas
do exercício 2018 do PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD do município de SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, com fundamento no art. 46, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sant'Ana do Livramento, 06 de junho de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-14.2019.6.21.0030
Prestação de Contas Partidárias - Exercício 2018 - Sem Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -PSC (ADV(S) KAREN GISELLE MORALES GERALDO-OAB 70658)
RESPONSÁVEL(S) : JADIR OLIVEIRA TAVARES E CLEUSA LIMA GERALDO (ADV(S) KAREN GISELLE MORALES GERALDO-OAB 70658)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Santana do Livramento-RS, referente ao
exercício de 2018, apresentada, tempestivamente, mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 3º do art.
28 da Resolução TSE nº 23546/2017.
Publicado o Edital nº 18/2019, visando a conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fl. 14).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II (fl. 13) e III (fl. 18), da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unida Técnica (fls. 19 e 20) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 22) se manifestaram.
Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, nem teve movimentação bancária, o que evidencia a veracidade da declaração de fl.2, devidamente
assinada pelos responsáveis pelo Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada, nem oposição do Ministério Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS as contas
do exercício 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, com fundamento no art. 46,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sant'Ana do Livramento, 06 de junho de 2019
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CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-29.2019.6.21.0030
Prestação de Contas Partidárias - Exercício 2018 - Sem Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) GRACIELA ELY NUÑEZ ALMEIDA-OAB 42070)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS ZAMBERLAN AGUIRRE E SANDRA SEVERO DE ABREU (ADV(S) GRACIELA ELY NUÑEZ ALMEIDAOAB 42070)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de Santana do Livramento-RS,
referente ao exercício de 2018, apresentada, tempestivamente, mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo
§ 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23546/2017.
Publicado o Edital nº 18/2019, visando a conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fl. 18).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II (fl. 17) e III (fl. 22), da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unida Técnica (fls. 23 e 24) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 26) se manifestaram.
Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período e nem teve movimentação bancária.
Não houve impugnação à declaração apresentada, nem oposição do Ministério Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS as contas
do exercício 2018 do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, com fundamento no art. 46,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sant'Ana do Livramento, 06 de junho de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-67.2018.6.21.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS ELEIÇÕES GERAIS 2018 - ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) LUCIANA VEBER DA SILVA-OAB 95.111)
RESPONSÁVEL(S) : MATEUS JOSUE DE LIMA EFFELL E SERGIO VANDRE GUEDES SILVEIRA
VISTOS
Tendo em vista a documentação apresentada pelo partido referente à Prestação de Contas Eleitorais 2018, o Relatório Técnico Preliminar, o
Relatório Técnico Conclusivo e a Promoção do Ministério Público Eleitoral, intime-se o Partido e seus responsáveis para manifestação no
prazo de 3 (três) dias.
Sant'Ana do Livramento, 06 de junho de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019
O Exmo. Sr. Dr. Gustavo Bruschi, MM.Juiz Eleitoral desta 32ª 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 Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, encontra-se 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. 23.432/14, a Prestação de Contas do Exercício de 2018 com apresentação do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo do Resultado dos seguintes partidos:
Boa Vista das Missões
Progressistas, PC 21-22.2019.6.21.0032
Partido dos Trabalhadores, PC 28-14.2019.6.21.0032
Partido da Social Democracia Brasileira, PC 29-96.2019.6.21.0032
Partido Democrático Trabalhista, PC 30-81.2019.6.21.0032
Novo Barreiro
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, Segunda-feira, 10 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 104, Página: 27

Partido Trabalhista Cristão, PC 18-67.2019.6.21.0032
Palmeira das Missões
Partido Comunista do Brasil, PC 23-89.2019.6.21.0032
Partido da Social Democracia Brasileira, PC 27-29.2019.6.2.0032
São José das Missões
Partido dos Trabalhadores, PC 31-66.2019.6.21.0032
São Pedro das Missões
Partido Social Cristão, PC 36-88.2019.6.21.0032
OBJETO: Publicidade da regularização das contas do exercício.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais e
obter cópias mediante prévia identificação, registro e pagamento das custas de reprografia. E, nos 05 (cinco) dias após o término do prazo
anterior, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Palmeira das Missões, 13 de Maio de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Chefe de Cartório Substituto da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Gustavo Bruschi,
Juiz Eleitoral 32ª ZE

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 71-82.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA de Boa Vista das Missões/RS
Responsável: ADELAR LANDESFELDT DE OLIVEIRA, PRESIDENTE
Responsável: MARCOS ROBERTO AQUINO DE ABREU, TESOUREIRO
Palmeira das Missões, 7 de junho de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
Abra-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de três dias.
(...)
Palmeira das Missões, 22 de fevereiro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 88-21.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 OMISSÃO
Partes
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de São Pedro das Missões/RS
Responsável: JAIR DE MOURA DIAS, PRESIDENTE
Responsável: JOAO ALBERTO FERRARI, TESOUREIRO
Palmeira das Missões, 7 de junho de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
Abra-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de três dias.
(...)
Palmeira das Missões, 18 de março de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
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33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-69.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
RESPONSÁVEL(S) : CELMIRO MESQUITA, IRMA SILVEIRA ZOLET E AURO CANDIDO MARCOLAN (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSIOAB 55667)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o exame retro (fls. 214 a 221), consoante art.
35, §3º, I, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Passo Fundo, 06 de junho de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

36ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2019
A Doutora Carla Barros Siqueira Palhares, MMª Juíza Eleitoral da 36ª Zona de Quaraí – 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. Acauan, nº 320, em
Quaraí/RS, 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. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos políticos:
- Partido Democratas – DEM – Quaraí/RS
Responsáveis: Claudino Farias Murillo Junior (Presidente) e Breno Severo Ponte (Tesoureiro);
- Partido Social Democrático – PSD – Quaraí/RS
Responsáveis: João Érico Silva da Luz Junior (Presidente) e Humberto Vieira Tribino (Tesoureiro);
Prazo: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação do 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, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Quaraí/RS, 06 de junho de 2019.
Eu, Clóvis Martin Fink, Chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES,
Juíza Eleitoral da 36ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 005/2019
A Doutora Carla Barros Siqueira Palhares, MMª Juíza Eleitoral da 36ª Zona de Quaraí – 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. Acauan, nº 320, em
Quaraí, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais – Exercício 2018, do diretório municipal abaixo relacionado.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido da Social Democracia Brasileira– PSDB – Quaraí/RS;
Prazo: Realizada a publicação, os autos permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado
poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. No prazo de 5
(cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito por
meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Quaraí – RS, 10 de junho de 2019.
Eu, Clóvis Martin Fink, Chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES,
Juíza Eleitoral da 36ª ZE.
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41ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz Eleitoral da 41ª 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 Avenida Medianeira, 2053, em
Santa Maria, 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(s) seguinte(s) partido(s):
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Santa Maria.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas e obter
cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo retro, em 5 (cinco) dias, o
Ministério Público ou qualquer partido político, poderá impugnar a prestação de contas apresentada, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Santa Maria-RS, 06 de junho de 2019.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe de Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral.

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 095/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 7-08.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, GELSON JAIR WAIER E IZIQUIEL DA VEIGA
Adv. Dr. Humberto dos Santos Nervis – OAB/RS 70.158
Município: Santa Rosa/RS
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 05 de junho de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 096/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 21-89.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT, ALTAIRO DE OLIVEIRA BRIZOLA E ADÃO ROQUE MORAIS
Município: Santa Rosa
Adv. Dr. Antílio Fagundes – OAB/RS 10.432
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 05 de junho de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 097/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 16-67.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, FERNANDO OSCAR CLASSMANN E RAFAEL RUFINO DA COSTA
Município: Santa Rosa/RS
Adv. Dr. Sean Jarczewski – OAB/RS 89.549
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 05 de junho de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE 098/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 18-37.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, MIRO JESSE E MILTON VOGEL
Município: Santa Rosa/RS
Adv. Dr. João Alberto da Rocha Paz – OAB/RS 51.190
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 07 de junho de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 099/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 34-88.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, JAQUELINE ALVES DOS SANTOS E NESTOR TATSCH
Adv. Dr. Maricê Dal Forno– OAB/RS 47.732
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 05 de junho de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos três dias do mês de junho do ano de 2019, o Cartório Eleitoral da 042ª Zona, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
01/2019, publicado no DEJERS - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 28 de janeiro de 2019, procedeu à eliminação
dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-60.2019.6.21.0047
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE SÃO
BORJA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: SÃO BORJA
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) MARIANE DA ROCHA RUCHEL CASTRO VIEIRA – OAB/RS
66.330)
RESPONSÁVEL(S) : ELVIO LUIZ LANGENDOLFF FELTRIN E EUGÊNIO WALMIR PEDROLO FILHO (ADV(S) MARIANE DA ROCHA
RUCHEL CASTRO VIEIRA – OAB/RS 66.330)
Vistos.
Certificada a juntada do Exame Preliminar das contas da agremiação partidária (fl.55,verso), e estando as peças em conformidade, proceda-se
ao exame de prestação de contas, nos moldes do art. 35, e seus incisos, da Res. TSE nº 23.456/2017.
Havendo apontamento feito pelo analisador, intimem-se as partes para que se manifestem ou complementem os documentos estritamente
relacionados com as irregularidades apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, façam-se novamente conclusos.
São Borja, 07 de dezembro de 2018.
Mônica Marques Giordani,
Juíza Eleitoral da 47ª ZE.
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017, esta unidade técnica se manifesta na forma do art. 35
(Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta resolução, as contas devem ser
submetidas à análise técnica para exame: I – do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira; II – da regularidade na
distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em relação ao total de
recursos; III – da origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta resolução; IV – da
conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários; V – da observância dos limites previstos
no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995 e VI – da pertinência e validade dos comprovantes de receitas e gastos) sobre o exame da prestação de
contas do partido acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.546/2017 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado que a
agremiação partidária efetuou gastos com serviços técnicos profissionais – serviços contábeis no valor total de R$1.324,08 (hum mil trezentos
e vinte e quatro reais e oito centavos) sem identificação dos beneficiários no extrato bancário bem como não procedeu à juntada dos
respectivos comprovantes de pagamento.
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II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Conforme documentação apresentada, além de consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada.
Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, não foram observadas receitas de origem não
identificada ou recursos de fontes vedadas.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários.
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a não
conformidade entre a escrituração dos gastos e a movimentação financeira constante no extrato bancário da conta informada pelo partido, pois
os beneficiários nas operações de débito, não foram identificados, conforme preceitua o art. 18, §4º da Resolução TSE n.º 23.546/2017,
conforme abaixo:
DATA

HISTÓRICO

DOCUMENTO

BENEFICIÁRIO
Sem identificação

29/06/2018

Débito de títulos

5154

11/12/2018

Cheque por caixa

0161
TOTAL

VALOR
724,08
600,00
1.324,08

Em relação aos créditos, estes foram todos devidamente escriturados e identificados no extrato bancário.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
Na análise da observância dos limites previstos no art. 44 da lei nº 9.096/95 quanto à utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário
verificou-se que conforme documentação apresentada e consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos
do Fundo Partidário.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações prestadas
pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, restaram as falhas referentes às despesas relatadas nos itens
“I” e “IV” deste exame.
Sendo assim, considerando as irregularidades dos itens “I” e “IV” deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade
com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias,
para posterior emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução.
À consideração superior.
São Borja, 06 de junho de 2019.
Ubaldo Arimatéia Campos,
Responsável pelo exame das contas da 047ª ZE.

48ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 013/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª 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, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do
art. 45 da Resolução 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018, dos diretórios municipais de Cambará do Sul: Partido Democrático Trabalhista – PDT.
PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos sete dias do mês de junho do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos, preparei e
conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 251-21.2016.6.21.0048
REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Institucional - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
REPRESENTADO(S) : ANTÔNIO JUAREZ HAMPEL SCHILICHTING, ASSIS TADEU BARBOSA VELHO E COLIGAÇÃO SÃO CHICO
NOSSO AMOR (PRB / PTB / PPS / DEM / PSDB / PSD / PC DO B) (ADV(S) AUGUSTO TARRADT VILELA-OAB 99723), GUSTAVO IVAN
TARRADT VILELA
Audiência para oitiva das testemunhas dia 15/08/2019, às 14h00min.
Intimem-se.
D.L.
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São Francisco de Paula, 07 de junho de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 028/2019
PRAZO: 20 dias
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 87-82.2018.6.21.0049.
OBJETO: Intimação de CAMILA DE CARVALHO FLORES DA SILVA, atualmente em local incerto e não sabido, da sentença proferida em
12.02.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. Trata-se de processo referente à ausência da mesária CAMILA DE
CARVALHO FLORES DA SILVA, IE 104537350434, aos trabalhos eleitorais do 1º turno das Eleições 2018. Expedida informação da serventia
cartorária dando conta do não comparecimento da eleitora, nomeada para atuar na seção eleitoral n. 33, no Pleito 2018, e da não
apresentação de justificativa para o desatendimento à convocação da Justiça Eleitoral (fl. 02). Acostados o comprovante de recebimento da
convocação para o serviço eleitoral, contendo a assinatura da mesária; a cópia da ata da seção 33, informando que a 2ª Mesária Camila de
Carvalho Flores da Silva não se fez presente; e o espelho do cadastro da eleitora nesta Justiça (fls. 03-05). Com vista dos autos, o Ministério
Público Eleitoral requereu a atualização dos antecedentes criminais da eleitora, a fim de verificar a possibilidade de ofertar proposta de
transação penal, considerando ter havido, em tese, o delito tipificado no art. 344 do CE (fl. 07). Vieram os autos conclusos. É o breve
relato. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifico que a eleitora, chamada para atuar como 2ª Mesária na seção eleitoral n. 33, no
município de São Gabriel, desatendeu a convocação da Justiça Eleitoral, conforme consta na ata da referida seção, e não apresentou
justificativa para sua ausência. Dispõe o Código Eleitoral, em seu art. 124, que o membro da Mesa Receptora que não comparecer no local,
em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na
multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo(...). Conforme o art. 85, da Resolução TSE nº 21.538/03, a base de cálculo para
aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral será o último valor fixado para a UFIR (R$ 1,0641) multiplicado pelo fator 33,02. Deste
modo, com a equivalência estabelecida pelo TSE (1 x 1,0641 x 33,02 = 35,14), a multa aplicada a mesário faltoso será aplicada entre o mínimo
de 50% e o máximo de 100% desse valor - respectivamente R$ 17,57 e R$ 35,14. Considerando a importância da presença de todos os
componentes da mesa receptora dos votos para o bom andamento dos trabalhos eleitorais, bem como o desatendimento a uma convocação
judicial sem qualquer justificativa por parte da mesária faltosa, evidenciando um total descaso para com as regras do processo eleitoral,
entendo que a multa deve ser aplicada no seu maior patamar (100% do valor de 33,02 UFIR). Diante do exposto, aplico a pena de multa a ser
paga pela mesária CAMILA DE CARVALHO FLORES DA SILVA em R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), equivalente ao valor
máximo da multa, com fundamento no artigo 124 do Código Eleitoral c/c o artigo 85 da Resolução TSE n. 21.538/2003. Intime-se a mesária
para, querendo, apresentar recurso no prazo de três dias, e de que, com o trânsito em julgado, compareça ao Cartório Eleitoral, no prazo
máximo de trinta dias, a fim de retirar a guia de recolhimento e juntar o comprovante de pagamento da multa aos autos. Conste da intimação
que o não pagamento da multa acarretará na impossibilidade de obtenção da quitação eleitoral enquanto perdurar o débito. Quanto ao
requerido pelo Ministério Público na fl. 07, tendo em vista tratar o presente feito de matéria administrativa, indefiro o pleito, facultada a extração
de cópias pelo Parquet para as providências que considerar pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências,
arquive-se com baixa. São Gabriel, 12 de fevereiro de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ªZE”, para que a interessada,
querendo, interponha recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 07 de junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 029/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 103-36.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 28.05.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O Partido AVANTE,
de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de 2018. Notificados para se manifestarem, sob pena de revelia,
os representantes do partido deixaram fluir o prazo in albis (fls. 04/10). O Ministério Público Eleitoral opinou sejam as contas do Partido
julgadas não prestadas (fl. 11). Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relato. Passo a decidir. Com efeito, da análise dos autos
observo não terem sido apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo municipal do Partido AVANTE, de São Gabriel relativamente
às Eleições 2018. Neste sentido, preceitua o art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: “Art. 77. Apresentado o
parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade
das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de
citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas;” Portanto, verificada a omissão do Partido no dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu
julgamento como não prestadas é medida que se impõe. Desse modo, julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018,
do Partido AVANTE, de São Gabriel nos termos do art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determinando-se a perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, pelo período
em que permanecer omisso, na forma do art. 83, inciso II, da aludida norma. Por fim, verificado que, devidamente intimados para se
manifestarem nos autos, não houve apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas
revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 28 de maio de 2019. JULIANA
NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ªZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
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São Gabriel, 07 de Junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 030/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 106-88.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 28.05.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O
Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de
2018. Notificados para se manifestarem, sob pena de revelia, os representantes do partido deixaram fluir o prazo in albis (fls. 04/09). O
Ministério Público Eleitoral opinou sejam as contas do Partido julgadas não prestadas (fl. 10). Vieram os autos conclusos para sentença. É o
breve relato. Passo a decidir. Com efeito, da análise dos autos observo não terem sido apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo
municipal do Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de São Gabriel, relativamente às Eleições 2018. Neste sentido,
preceitua o art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: “Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e
observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de citados, na forma do inciso IV do §
6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;”
Portanto, verificada a omissão do Partido no dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu julgamento como não prestadas é
medida que se impõe. Desse modo, julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018, do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de São Gabriel nos termos do art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
determinando-se a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal, pelo período em que permanecer omisso, na forma do art. 83, inciso II, da aludida norma. Por fim, verificado que,
devidamente intimados para se manifestarem nos autos, não houve apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito,
decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 28
de maio de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ªZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo
de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 07 de Junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 031/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 107-73.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 28.05.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de 2018. Notificados
para se manifestarem, sob pena de revelia, os representantes do partido deixaram fluir o prazo in albis (fls. 04, 06, 09 e 11/12). O Ministério
Público Eleitoral opinou sejam as contas do Partido julgadas não prestadas (fl. 13/13v). Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve
relato. Passo a decidir. Com efeito, da análise dos autos observo não terem sido apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo
municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, de São Gabriel, relativamente às Eleições 2018. Neste sentido, preceitua o
art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: “Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o
disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, caput): (…) IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art.
52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;” Portanto,
verificada a omissão do Partido no dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu julgamento como não prestadas é medida que
se impõe. Desse modo, julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018, do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS, de São Gabriel, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determinando-se a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, pelo
período em que permanecer omisso, na forma do art. 83, inciso II, da aludida norma. Por fim, verificado que, devidamente intimados para se
manifestarem nos autos, não houve apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas
revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 28 de maio de 2019. JULIANA
NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ªZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 07 de Junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 032/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 110-28.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 28.05.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de 2018. Notificados para se
manifestarem, sob pena de revelia, os representantes do partido deixaram fluir o prazo in albis (fls. 04/09). O Ministério Público Eleitoral opinou
sejam as contas do Partido julgadas não prestadas (fl. 10). Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relato. Passo a decidir. Com
efeito, da análise dos autos observo não terem sido apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo municipal do PARTIDO
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SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de São Gabriel, relativamente às Eleições 2018. Neste sentido, preceitua o art. 77, inciso IV, “a”, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: “Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o
órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;” Portanto, verificada a omissão do
Partido no dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu julgamento como não prestadas é medida que se impõe. Desse modo,
julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de São Gabriel nos
termos do art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determinando-se a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, pelo período em que permanecer omisso, na forma
do art. 83, inciso II, da aludida norma. Por fim, verificado que, devidamente intimados para se manifestarem nos autos, não houve
apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 28 de maio de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral
da 049ªZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 07 de Junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, que se 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, de órgão municipal.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do seguinte Partido Político:
Progressistas - de Santa Margarida do Sul/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais
dos demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 07 de junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 27/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
centro, em São Gabriel, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da ResoluçãoTSE nº
23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício 2018, de partidos políticos.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
Partido DEMOCRATAS - DEM - Santa Margarida do Sul/RS
Presidente: Luciana Barbosa Souto Dias
Tesoureiro: José Paulo Souto Dias
Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - São Gabriel/RS
Presidente: Valdemir de Andrade Jobim
Tesoureiro: Maria Eduarda Tonato Ennes
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da 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.
São Gabriel, 07 de Junho de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 043/2019
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, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
DEMOCRATAS – DEM, de Rolante.
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PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Taquara-RS, 07 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. 44/2019
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, 1780,
Recreio, em Taquara, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes diretórios municipais e
exercícios financeiros.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação dos recursos dos partidos abaixo:
Partido Democratas - DEM – Rolante/RS – Responsáveis: Alcione Machado de Oliveira, Helena Pinheiro da Silva, Vandenir Alberto Homen,
Roni Evandro de Lemos Broch e Remi Odacir Severo de Lemos. Exercício 2016;
Partido Democratas - DEM – Rolante/RS – Responsáveis: Alcione Machado de Oliveira, Helena Pinheiro da Silva, Vandenir Alberto Homem.
Exercício 2017;
Partido Democratas - DEM – Rolante/RS – Responsáveis: Alcione Machado de Oliveira, Helena Pinheiro da Silva, Vandenir Alberto Homem.
Exercício 2018;
Partido Republicano da Ordem Social – PROS – Taquara/RS – Responsáveis: Osiel Pimentel de Bitencourt e Valdecir Vargas de Almeida.
Exercício 2018;
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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Eu, SIMONE KRÁS AMORETTI, Chefe de Cartório da 055ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Taquara-RS, 07 de Junho de 2019.
Frederico Menegaz Conrado,
Juiz Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 79-92.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584 E MARILIA DAL
CASTEL-OAB 95994)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR GILBERTO FLECK E EUNICE MARIA KINZEL (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis pelo DEJERS para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias sobre os apontamentos do
Exame de Contas de fl. 107, em especial item 2, das fontes vedadas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, cumpra-se a parte final do despacho de fl. 91.
Taquara, 06 de junho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-77.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432, GUILHERME HECK DE AGUIAR-OAB 90759 E
LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
RESPONSÁVEL(S) : CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA E NILSON ANTONIO MACHADO (ADV(S) FABIANO TACACHI MATTE-OAB 67432)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, via DEJERS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e
requeiram as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma
do art. 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 06 de junho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-10.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR GILBERTO FLECK E EUNICE MARIA KINZEL (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis pelo DEJERS para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias sobre os apontamentos do
Exame de Contas de fl. 71.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, cumpra-se a parte final do despacho de fl. 58.
Taquara, 06 de junho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-85.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB 108023)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA E VANDENIR ALBERTO HOMEN (ADV(S) HELENA PINHEIRO DA SILVA-OAB
108023), RONI EVANDRO DE LEMOS BROCH E REMI ODACIR SEVERO DE LEMOS
Vistos etc.
Diante da inércia das partes, das intimações de fls. 35 e 38, declaro revéis Roni Evandro de Lemos Broch e Remi Odacir Severo de Lemos,
podendo estes, manifestarem-se nos autos, desde que devidamente representados por advogado.
Verifico que regular a representação processual dos demais, em conformidade ao art. 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em face da declaração de ausência de movimentação financeira apresentada, determino que o cartório, conforme inciso I, do art. 45, da
Resolução TSE supracitada, publique edital no DEJERS, facultando a qualquer interessado apresentar impugnação às contas, no prazo de 3
(três) dias.
Após, junte-se os extratos enviados à Justiça Eleitoral, na forma do § 3º, do art. 6º, da resolução em comento e certifique-se, com base nos
sistemas do TSE, sobre a emissão de recibos de doação e eventuais repasses de recursos do fundo partidário em nome do órgão municipal.
Proceda a unidade técnica a análise da documentação e dê-se vista ao órgão ministerial.
Cumpra-se.
Taquara, 06 de junho de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 6-49.2017.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 2999 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO
ELETIVO
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : RENE DAVILA MARQUES (ADV(S) EDWARD NUNES MACHRY-OAB 67219 E MARICEL PEREIRA DE LIMA-OAB 73738B)
Vistos, etc.
I. Relatório.
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rene Dávila Marques, alcunha "Tio Ney" brasileiro, CPF 364.749.750-91, nascido em
1/12/1963, residente na Av. Açorianos, 74 ou 100, Bairro Coqueiros, em Taquari/RS, dando-o como incurso nas sanções do artigo 299 do
Código Eleitoral, c/c artigo 71, caput, do Código Penal, e do artigo 350, caput, do Código Eleitoral, por seis vezes, todos na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, pelos seguintes fatos narrados na exordial acusatória:
1º FATO.
Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2016 o denunciado, na condição de candidato a vereador, reiteradamente, prometeu e
efetuou pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a pessoas diversas visando a obtenção de votos em seu favor.
Como forma de angariar voto para sua campanha, prometeu que efetuaria pagamento do referido valor a pessoas que lhe fizessem campanha.
Realizou pagamento da vantagem para quatro pessoas descritas na denúncia.
2º FATO.
No dia 27 de outubro de 2016, nas dependências do Cartório Eleitoral , em Taquari, o denunciado omitiu, em sua prestação de contas,
informações relativas a despesas de sua campanha por, no mínimo, seis vezes.
No curso de sua campanha, o acusado contratou verbalmente cinco pessoas descritas na denúncia, para realizarem propaganda de sua
candidatura- distribuição de santinhos, caminhadas, dentre outras-, recebendo cada um R$200,00 (duzentos reais) por semana. Ainda, durante
a campanha o acusado manteve operando um comitê, situado em Taquari/RS. Entretanto, ao prestar contas omitiu as despesas que teve com
as cabos eleitorais, assim como a existência do comitê, que, se fosse alugado, deveria contas nos gastos de campanha, ou se fosse cedido
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gratuitamente, deveria ser apontado como receita decorrente de doação, acompanhado do respectivo valor econômico. Assim, houve omissão
quanto à contratação de cinco militantes e manutenção de um comitê.
A denúncia foi recebida em 07/11/2017 (fl 134-verso).
Citado, o requerido apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído. Preliminarmente, foi suscitada inépcia da denúncia e
atipicidade da conduta. No mérito, defesa negou a autoria delitiva pela insuficiência de provas, (fl. 142/157).
Inaplicáveis às hipóteses do artigo 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas 6
testemunhas e interrogado o acusado (fl. 208, 214, 266).
Substituídos os debates por memoriais escritos, o Ministério Público, após análise detida da prova, , requereu a condenação nos exatos termos
da denúncia, uma vez que comprovadas materialidade e autoria delituosas através do conjunto probatório carreado aos autos (fl.279/283).
A defesa, por sua vez, em memoriais, reiterou a existência de inépcia da denúncia e atipicidade, bem como alegou insuficiência de provas para
a condenação. (fl. 287/300).
Os autos vieram conclusos para o julgamento.
É o relatório. Passo a fundamentar.
II. Fundamentação.
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Eleitoral em que imputa ao réu prática dos delitos previstos nos artigos 299 e 350 ,
ambos do Código Eleitoral.
Passo ao exame das questões preliminares suscitadas.
A defesa alega a inépcia da denúncia, asseverando que a exordial acusatória não atende os requisitos formais indispensáveis ao seu
recebimento, pois não descreve detalhadamente a conduta praticada pelo réu, limitando-se a generalizar os fatos, afrontando, assim, o
princípio do contraditório.
Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.
Nos termos do artigo 41 do CPP, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.
Ao analisar a exordial acusatória, não observo generalidade na descrição feita, havendo individualização da conduta de forma a possibilitar o
exercício da ampla defesa.
Ao que consta dos fato narrados na incoativa, o réu, candidato a vereador, como forma de angariar voto para sua campanha, prometeu que
efetuaria pagamento do valor de R$500,00 (quinhentos reais) a pessoas, descritas na denúncia, para que lhe fizessem campanha. Ainda,
omitiu, em sua prestação de contas, informações relativas a despesas de sua campanha por ter supostamente contratado cinco pessoas,
descritas na denúncia, para realizarem propaganda de sua candidatura, bem como teria mantido operando um comitê, situado em Taquari/RS,
sem fazer constar na prestação de contas.
As condutas estão perfeitamente individualizadas, assim, não assiste razão ao defensor do acusado quanto à alegação de inépcia, pois a
denúncia descreve os fatos e contextualiza as condutas imputadas ao réu, inexistindo prejuízo ao exercício da mais ampla defesa, respeitados
todos os princípios constitucionais.
Dessa forma, rejeito tal alegação preliminar.
Quanto à prefacial de atipicidade, trata-se de matéria relacionada ao mérito da causa e com ele será analisada.
Inexistindo outras questões preliminares suscitadas, tendo o feito transcorrido em obediência ao devido processo legal , desloco minha
atenção, doravante, ao mérito da causa.
II.I. Do mérito.
II.I.I 1º fato.
A inicial acusatória imputa aos réu a prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral,
Conforme a narrativa dos fato delituosos descritos na denúncia, o réu durante campanha eleitoral, na condição de candidato a vereador,
reiteradamente, prometeu e efetuou pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a pessoas diversas visando a obtenção de votos em seu favor.
Como forma de angariar voto para sua campanha, prometeu que efetuaria pagamento do referido valor a pessoas que lhe fizessem campanha.
Passo ao exame da prova oral colhida para analisar a existência do fato e sua autoria.
Os réu, interrogado em juízo, negou a autoria delitiva. Relatou que teve desentendimentos com sua cunhada, Senira, que inventou os fatos
para prejudicá-lo. Alegou que Lindajara da Silva trabalhou em sua campanha como cabo eleitoral e que teve suas contas aprovadas (mídia à fl.
267).
A testemunha Eva de Oliveira apontou, em juízo, que participou da campanha eleitoral, sem receber nada em troca. (mídia à fl. 210).
A testemunha Senira da Silva, cunhada do denunciado, disse, em depoimento em juízo, que trabalhou na campanha eleitoral do réu,
recebendo R$ 200,00 reais por semana. Que o valor auferido não era para votar no candidato, mas para fazer campanha. Apontou que ganhou
R$500,00 reais após o término da campanha, pois o candidato havia prometido que se conseguisse se eleger pagaria tal valor. Relatou que
brigou com o réu quando este trocou de partido, vindo este a dizer que "ela já estaria morta até a próxima eleição". Alegou que levou Thaís da
Costa para fazer campanha para o réu junto com ela. (mídia à fl. 210).
A testemunha Rosângela Fabian, em juízo, apontou ser sobrinha do denunciado e que fez campanha para ele sem receber qualquer valor
(mídia à fl. 210).
A testemunha Lindajara da Silva, em seu depoimento em juízo, apontou que trabalhou na campanha do denunciado, sendo contratada, e que
não tem conhecimento de valores oferecidos após a campanha(mídia à fl. 210).
A testemunha Thaís da Costa, alegou em juízo que não trabalhou nem foi contratada pelo réu, mas que participou de passeata eleitoral com
Senira da Silva e que esta lhe pagou R$200,00 para que participasse (mídia à fl. 210).
A testemunha Kátia da Rosa, em juízo apontou que não fez campanha para o denunciado, mas que participou de passeata sem receber nada
em troca(mídia à fl. 210).
Com efeito, negada a autoria, resta imprescindível para o acolhimento da pretensão condenatória que, em juízo, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, fosse produzida prova irrefutável no tocante aos elementos que integram o delito em questão.
No caso, nos termos do artigo 299 do Código Eleitoral, o delito considera-se consumado com a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita.
Exige o tipo, assim, que seja solicitado ou prometido voto ou, ao menos indicado, de alguma forma, possível votação em troca de favor, o que
não restou comprovado no caso dos autos, inexistindo prova além da dúvida razoável de que tenha sido praticado o delito.
As testemunhas Eva, Rosangela e kátia relataram em juízo que participaram por espontânea vontade de passeatas envolvendo a campanha
do réu, inexistindo comprovação de que teriam recebido qualquer valor em troca para tanto. Da mesma forma, não existe prova nos autos a
apontar que o réu teria solicitado votos em seu favor.
Ainda, Lindajara foi contratada pelo réu para fazer parte de campanha como militante, o que por si só não configura o crime ora em comento.
Vieram aos autos, inclusive, o contrato de prestação de serviços (fl. 44), sem qualquer irregularidade verificada.
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Por outro lado, o testemunho de Senira indica que esta teria recebido valores para realizar campanha, bem como um prêmio após a eleição.
Contudo, seu depoimento deve ser visto com ressalva, uma vez que relatou ter desavenças com o denunciado. Mas ainda assim, não indicou
que o réu teria solicitado votos em seu favor em troca de valores ou bens, ao contrário, relatou expressamente que o "valor a mais recebido
não era para votar no candidato". Inexistem nos autos demais provas que corroborem a versão de Senira. Todas as demais testemunhas são
uníssonas ao relatarem que não têm conhecimento de quantia de R$500,00 (quinhentos reais) entregue à título de prêmio após a campanha.
Por fim, a testemunha Thaís, admitindo ter faltado com a verdade durante a investigação realizada pelo Ministério Público apontou que jamais
trabalhou com o réu, vindo a participar das passeatas, pois Sinara iria lhe pagar valor de R$200,00. Da mesma forma, as imagens de
conversas realizadas entre Senira e Thaís não esclarecem se Thaís recebera valor do réu ou não, bem como se teria sido contratada para
fazer campanha para o mesmo. Igualmente não foi comprovada qualquer solicitação de voto em favor do candidato.
A mera afirmação, pelo órgão do Parquet, de, em épocas eleitorais, ser comum a prática de troca de votos por valores não gera presunção da
consumação delitiva, ausente provas de que no caso concreto tenha havido pedido de explícito ou implícito de votos.
A prova produzida pela acusação, repise-se, não foi capaz de afastar a dúvida razoável sobre a existência do delito e sua autoria(reasonable
doubt). Havendo dúvida, pois, a solução a ser alcançada lhe é favorável.
À propósito, Renato Brasileiro, in Manual de Processo Penal (2014), assim discorre:
Esse direito de não ser declarado culpado enquanto ainda há dúvida sobre se o cidadão é culpado ou inocente foi acolhido no art. 9º da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). A Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia da
Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, em seu art. 11.1, dispõe: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a
que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem
todas as garantias necessárias para sua defesa”. (…)
Na lição de Marco Antonio Marques da Silva, há três significados diversos para o princípio da presunção da inocência nos referidos tratados e
legislações internacionais, a saber: 1)tem por finalidade estabelecer garantias para o acusado diante do poder do Estado de punir (…); 2) visa
protefer o acusado durante o processo penal (…; 3) trata-se de regra dirigida diretamente no juízo de fato da sentença penal, o qual deve
analisar se a acusação provou os fatos imputados ao acusado, sendo que, em caso negativo, a absolvição é de rigor (significado de presunção
de inocência na Declaração Universal de Direitos dos Homens e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. (sem grifo no original) (p.
49)
E continua:
O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das
provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes,
cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando
além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. (sem grifo no original) (p. 50)
Na lição do Des. Nereu Giacomoli sobre a garantia fundamental da não-culpabilidade:
(…) A regra de tratamento da pessoa como inocente (sujeito de direitos) e não como culpada, semiculpada ou presumivelmente culpada
(objeto processual) porque foi detida em flagrante, porque foi indiciada num inquérito policial ou acusada (denúncia ou queixa-crime) irradia
efeitos endoprocessuais, a serem seguidos pelos sujeitos processuais, mas também extraprocessuais, a ser observados por terceiros, pessoas
físicas e jurídicas, mormente na utilização do nome e da imagem do suspeito ou do acusado. Uma leitura das regras do processo penal, a
partir do princípio da presunção de inocência, é uma exigência constitucional irrenunciável e demonstrativa do grau de evolução da valoração
do ser humano e da cidadania, bem como da passagem do plano da retórica política à concretização constitucional. 3
Sobre a questão, ainda é interessante colacionar o paradigmático julgado do STJ, no qual o modelo sobre a forma da apreciação da verdade
processual penal é enfrentado:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DELITO DE FALSUM. REEXAME E REVALORAÇÃO DA PROVA. SILÊNCIO DO RÉU.
LIVRE CONVENCIMENTO E CONVICÇÃO ÍNTIMA.
(...)
IV – A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza
subjetiva do julgador.
(...).4
Em suma, o rumo é a absolvição do réu, em razão da carência de provas, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP.
II.I.II 2º fato.
A inicial acusatória imputa ao réu a prática do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Conforme a narrativa dos fato delituosos descritos na denúncia, o réu, contratou verbalmente cinco pessoas descritas na denúncia, para
realizarem propaganda de sua candidatura, recebendo cada uma R$200,00 (duzentos reais) por semana. Ainda, durante a campanha o
acusado manteve operando um comitê, situado em Taquari/RS. Entretanto, ao prestar contas omitiu as despesas que teve com as cabos
eleitorais, assim como a existência do comitê.
Contudo, a existência do fato e sua autoria, conforme a prova oral colhida em juízo e já detalhada no delito anterior, não restaram
comprovadas.
Além de o réu ter negado a autoria delitiva, os depoimentos das testemunhas, com ressalva de Senira, não dão conta de irregularidades
cometidas pelo denunciado. Ao contrário, somente Lindajara relatou ter recebido o valor de R$200,00 do réu para participar da campanha,
contudo foi contratada como militante pelo candidato. E nos termos da relação de contas apresentada pelo réu (fl. 35-39), estão previstos
valores gastos com militantes- R$4.000,00( quatro mil reais)-, o que engloba o valor pago à militante na ausência de prova em sentido
contrário.
Por outro lado, a testemunha Thaís relatou em juízo que recebeu R$200,00 reais de Senira, para participar de passeata, ausentes provas nos
autos de que tenha sido contratada pelo denunciado. Ainda, a testemunha Senira apontou que pediu mais de uma vez para o denunciado para
que contratasse Thaís, filha se sua vizinha, como militante, mas este se negara, relatando que com o tempo aceitou que Senira levasse Thaís
para a passeata. Contudo, o depoimento de Senira deve ser visto com cautela, pois relatou em juízo desavença entre o denunciado e ela,
existindo trocas de ofensas entre os mesmos.
As imagens de conversas mantidas entre Senira e Thaís não dão conta de forma suficiente da contratação verbal de Thaís pelo candidato, mas
sim de combinação entre elas de pagamento, sem haver referência a valores a serem entregues pelo acusado.
Assim, inexistem nos autos demais provas que corroborem a versão de Senira. Todas as demais testemunhas são uníssonas ao relatarem que
não têm conhecimento de quantia de R$500,00 (quinhentos reais) entregue à título de prêmio após a campanha.
Da mesma forma, não restou comprovado nos autos irregularidades com existência de comitê de campanha, que sequer foi referido pelas
testemunhas. Inclusive, as fotos juntadas aos autos não esclarecem irregularidades existentes, não sendo suficiente para eventual
condenação.
De outra banda, as contas do vereador foram aprovadas, o que não gera presunção absoluta de regularidade, contudo não foram produzidas
provas suficientes em sentido contrário.
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Com efeito, negada a autoria, resta imprescindível para o acolhimento da pretensão condenatória que, em juízo, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, fosse produzida prova irrefutável no tocante aos elementos que integram o delito em questão, o que não ocorreu.
A prova produzida pela acusação, repise-se, não foi capaz de afastar a dúvida razoável sobre a existência do delito e sua autoria(reasonable
doubt). Havendo dúvida, pois, a solução a ser alcançada lhe é favorável.
Em suma, o rumo é a absolvição do réu, em razão da carência de provas, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP.
III. Do dispositivo.
Diante do exposto, Julgo Improcedente os pedidos formulados na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Rene Dávila Marques
para ABSOLVER o réu, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP, da acusação de prática dos crimes previstos no artigo 299 do Código
Eleitoral, c/c artigo 71, caput, do Código Penal, no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, por seis vezes, todos na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Expeça-se BIE.
Custas pelo Estado.
Taquari, 06 de junho de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.107/2019 - 57 ZE/RS
Processo: 410-34.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.843/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: IOLANDA BEATRIZ MENEZES DORNELES GUTIERRES
Advogado: Caciano Sgorla Ferreira – OAB/RS 67.141, Maristela Cargnelutti Sgorla - OAB/RS 41.343 e Sgorla e Cargnelutti Advocacia S/S
OAB4905
Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a UNIÃO e IOLANDA BEATRIZ MENEZES DORNELES
GUTIERRES, acordo de parcelamento de dívida eleitoral visando à plena satisfação dos débitos apurados nos autos da Prestação de Contas
em epígrafe. Analisado o presente, compromete-se o devedor ao pagamento do valor de R$ 684,16 (seiscentos e oitenta e quatro reais e
dezesseis centavos) atualizado e parcelado segundo cálculos contidos no Parecer Técnico nº 00751/2019/NECAP-CRED/PRU4R/PGU/AGU,
mediante o pagamento via Guias de Recolhimento da União (GRU) em 07 (sete) prestações mensais assim discriminadas:
- 01 parcela de R$ 56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários advocatícios fixados no processo, que
deverá ser quitada até 30/06/2019;
- 01 parcela de R$ 56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referente à multa do art. 523, § 1º do CPC, fixada no processo,
que deverá ser quitada até 30/06/2019;
- 05 parcelas de R$ 114,22 (cento e catorze reais e vinte e dois centavos), referente ao débito principal, a serem quitadas mensalmente a partir
de junho de 2019.
Ciente dos termos do acordo firmado entre as partes supramencionadas, homologo-o, suspendendo-se o feito pelo prazo de 6 (seis) meses,
conforme requerido pela União. Reconheço, outrossim, a interrupção do prazo prescricional, de acordo com o art. 202, VI, do Código Civil.
Cumpra-se.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Arquive-se.
Uruguaiana, 6 de junho de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 105/2019 - 057 ZE
Processo: 93-13.2016.6.21.0057
Protocolo: 27.161/2016
Espécie: Execução Penal
Autor: Ministério Público
Apenado: Sandro Godoy Pereira (Adv.: José Nery Correa Pereira Jr. OAB/RS 69.253)
Vistos.
Trata-se de pedido de indulto apresentado pelo apenado SANDRO GODOY PEREIRA, com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Púbico Eleitoral opinou pelo reconhecimento ao condenado do benefício do indulto.
Primeiramente, sinala-se que o Decreto nº 9.246/2017, no recente julgamento da ADI 5874, foi considerado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Assim, superada a questão prejudicial ao pedido do condenado, passa-se a verificar se este se enquadra em uma das hipóteses do citado ato
normativo.
O Decreto Presidencial nº 9.246/2017, em seu art. 1º, I, dispõe que será concedido indulto às pessoas que tenham cumprido até dia 25 de
dezembro de 2017 um quinto da pena, se não reincidente, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que a pena
privativa de liberdade tenha sido substituída pela restritiva de direitos.
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Pela análise dos autos, verifica-se que SANDRO GODOY PEREIRA pagou integralmente a prestação pecuniária (fls. 86 e 109) fixada, pagou
quatro parcelas de um total de oito da multa cominada, também, resta demonstrado que até 25 de dezembro de 2017 cumpriu mais de 380
horas de prestação de serviço à comunidade.
Assim, tem-se que foram atingidos os ditames descritos no referido Decreto, ou seja, o condenado cumpriu mais de um quinto das penas
restritivas de direito a ele impostas e se trata de hipótese de não reincidência em delito sem grave ameaça ou violência à pessoa.
Por tudo isso, nos termos do art. 107, II, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANDRO GODOY PEREIRA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Uruguaiana, 05 de junho de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 106/2019 - 057 ZE
Processo: 501-27.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.413/2016
Espécie: Prestação de Contas
Executado: Joalcei Alves Gonçalves (Adv: André Rispoli Recart, OAB/RS 68.727)
Exequente: AGU
Vistos.
Diante da manifestação apresentada pela AGU, determino a intimação do executado, para pagamento do valor devido, referente ao
inadimplemento do parcelamento do valor devido, referente ao inadimplemnto do parcelamento, no prazo de quinze dias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 05 de junho de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 057ª ZE

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 18-75.2018.6.21.0073
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - ART. 39, §5º, II, da LEI 9504/97
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : EZEQUIEL CRISTIANO TRENZ E RAQUEL OLIVEIRA MOTTA (ADV(S) RAQUEL DE AZEVEDO-OAB 70239)
Vistos.
Intimem-se os autores do fato, na forma do art. 234, I, da CNJE.
Dil. legais.
São Leopoldo, 06 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-87.2015.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) DIEGO WILLIAM DA SILVA-OAB 98485,
GUTIERRES PEDRINE VIEIRA-OAB 94423 E VILHIAM HERZER DOS SANTOS-OAB 75432)
Vistos.
Intime-se a União para se manifestar sobre o prosseguimento.
São Leopoldo, 06 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-86.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) CRISTINA DA SILVA DO VAL-OAB 88265)
RESPONSÁVEL(S) : OLIMAR MULLER DE QUEIROZ E DANIELLE PAIM GONÇALVES (ADV(S) CRISTINA DA SILVA DO VAL-OAB 88265)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 14-04.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Partido Verde - PV - de São Leopoldo/RS.
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O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do art. 28, § 3º, I a, IV, da Resolução n.
23546/17 do TSE, recebida e autuada. Em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, foi publicado o edital (fl.15).
Conforme certidão de fl. 17, transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica emitiu manifestação em conformidade com o art. 45, IV da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo arquivamento em razão de ausência de movimentação financeira.
É o relatório. Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento da escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral (art. 34, da Lei n.9096/95).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter movimentado recursos financeiros no exercício de
2018, não havendo nos autos qualquer indicação de que a agremiação tenha recebido quota do fundo partidário.
Nos casos em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em dinheiro, a Lei dos Partidos Políticos(Lei
n.9096/95) desobriga os órgãos partidários municipais a apresentarem as contas, bastando apenas declaração de que não houve arrecadação
nem aplicação de recursos no período do exercício financeiro apurado, conforme regra prevista no art.32, in verbis:
Art. 32 o partido está obrigado a enviar, anualmente, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte.
(...) § 4 os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Por derradeiro, ressalta-se que, publicado edital concedendo prazo para
outros interessados apresentarem impugnação das contas, não houve manifestações nos autos, o que, de certa forma, corrobora para a sua
regularidade.
Pelas razões expostas, e acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias
e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Verde – PV de São Leopoldo -RS, relativo ao exercício
financeiro de 2018 na forma do art. 32, §4º, da Lei n.9096/95 c/c o art. 45, VIII, a da Resolução n.23546/17 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos com baixa.
São Leopoldo, 06 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-04.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (ADV(S) SÉRGIO YEHOSHÚA LAKS-OAB 12041)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO COPSTEIN GALPERIM E THIAGO SOARES D´ÁVILA (ADV(S) SÉRGIO YEHOSHÚA LAKS-OAB 12041)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 14-04.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD - de São Leopoldo/RS.
O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do art. 28, § 3º, I a, IV, da Resolução n.
23546/17 do TSE, recebida e autuada. Em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, foi publicado o edital (fl.36).
Conforme certidão de fl. 38, transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica emitiu manifestação em conformidade com o art. 45, IV da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo arquivamento em razão de ausência de movimentação financeira.
É o relatório. Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento da escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral (art. 34, da Lei n.9096/95).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter movimentado recursos financeiros no exercício de
2018, não havendo nos autos qualquer indicação de que a agremiação tenha recebido quota do fundo partidário.
Nos casos em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em dinheiro, a Lei dos Partidos Políticos(Lei
n.9096/95) desobriga os órgãos partidários municipais a apresentarem as contas, bastando apenas declaração de que não houve arrecadação
nem aplicação de recursos no período do exercício financeiro apurado, conforme regra prevista no art.32, in verbis:
Art. 32 o partido está obrigado a enviar, anualmente, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte.
(...) § 4 os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Por derradeiro, ressalta-se que, publicado edital concedendo prazo para
outros interessados apresentarem impugnação das contas, não houve manifestações nos autos, o que, de certa forma, corrobora para a sua
regularidade.
Pelas razões expostas, e acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias
e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Verde – PV de São Leopoldo -RS, relativo ao exercício
financeiro de 2018 na forma do art. 32, §4º, da Lei n.9096/95 c/c o art. 45, VIII, a da Resolução n.23546/17 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos com baixa.
São Leopoldo, 06 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-19.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) TANIA CLENICE SZORTYKA GOMES-OAB 49659)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO GIACOMINI E SERGIO GILBERTO DIENSTMANN (ADV(S) TANIA CLENICE SZORTYKA GOMES-OAB
49659)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 13-19.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB -, de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou, tempestivamente, as contas do exercício financeiro de 2018.
Foi publicado o Edital(fl.35), 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. 42-43).
Em Exame, a Unidade Técnica não apontou irregularidades (fl. 46). A seguir, foi emitido Parecer (fl. 47), concluindo pela aprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 37 da resolução mencionada, manifestou-se pela aprovação (fl. 48).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
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 Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, 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, 06 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-12.2019.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARITDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) THIAGO PACHECO COSTA KREBS-OAB 76131)
RESPONSÁVEL(S) : JANAÍNA EVANETE SOUTO E SALETE SUZANA DE SOUZA MARONES (ADV(S) THIAGO PACHECO COSTA
KREBS-OAB 76131)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 7-12.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil - PCdoB -, de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou, tempestivamente, as contas do exercício financeiro de 2018.
Foi publicado o Edital(fl.88), 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. 94-103).
Em Exame, a Unidade Técnica não apontou irregularidades (fl. 104). A seguir, foi emitido Parecer (fls. 105), concluindo pela aprovação das
contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 37 da resolução mencionada, manifestou-se pela aprovação (fl10. 106).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
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 Parido Comunista do Brasil - PCdoB, 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, 06 de junho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
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74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-23.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIZ DA SILVA, MARENILDA SILVA DE BORTOLI, JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM E RITA DE CÁSSIA
DOS SANTOS
Vistos.
Defiro o pedido.
Prazo: dez (10) dias.
Intime-se.
Alvorada, 06 de junho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019
O Juiz Eleitoral da 75ª Zona de Nova Prata-RS, Exmo. Sr. Dr. Carlos Koester, 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 COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB de Nova Bassano/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 24 de maio de 2019. Eu, Ligiane Freire, Chefe de Cartório da 75ª Zona Eleitoral Substituta,
subscrevi.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-27.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE GUABIJU/ RS (ADV(S) ILARIO FROSI-OAB 25803)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO ROQUE FIORENTIN E LUIZ CARLOS RIGON (ADV(S) ILARIO FROSI-OAB 25803)
Rh.
A ausência apresentação de Balanço Patrimonial e de Demonstração de Resultado do Exercício, bem como do comprovante de Remessa à
Receita Federal da Escrituração Contábil Digital impossibilita o trâmite regular da presente prestação de contas.
Determino nova intimação ao órgão partidário para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente os documentos referidos, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 34, §1 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Nova Prata, 06 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-50.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre do Prata
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE VISTA ALEGRE DO PRATA/ RS (ADV(S) ZULMIR MIOTTO-OAB 50276)
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RESPONSÁVEL(S) : NILO ROMAN E ALCEU ALESSIO (ADV(S) ZULMIR MIOTTO-OAB 50276)
Rh.
A ausência apresentação de Balanço Patrimonial e de Demonstração de Resultado do Exercício, bem como do comprovante de Remessa à
Receita Federal da Escrituração Contábil Digital impossibilita o trâmite regular da presente prestação de contas.
Determino nova intimação ao órgão partidário para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente os documentos referidos, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 34, §1 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Nova Prata, 06 de junho de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 77 ZE/RS
Processo: PC - 3939 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos
Políticos
Juíza Eleitoral: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Procedência: Terra de Areia
Número Único: 39-39.2018.6.21.0077
Partido(s) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - TERRA DE AREIA (Adv(s) Ramon Lopes Knevitz Kellermann-OAB 76516)
Responsável(s) : CHARLES PEREIRA LIMA e FILIPE KNEVITZ KELLERMANN (Adv(s) Ramon Lopes Knevitz Kellermann-OAB 76516)
Considerando a juntada de instrumento de procuração, determino a
atualização da autuação para fazer constar o nome do procurador constituído.
Tendo em vista a apresentação de declaração de ausência de movimentação
de recursos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Terra de Areia, com base no art. 45, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, determino:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo
supracitado;
II - a análise técnica sobre os documentos constantes nos autos, no prazo de
5 (cinco) dias;
III - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no
prazo de 5 (cinco) dias;
IV - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para
se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
V - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 31 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 3-85.2018.6.21.0080
AÇÃO PENAL - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: TAMARA BENETTI VIZZOTTO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : SIDENEI GEHLING E MARTINHO DE BRUM (ADV(S) ANDRÉ SCHNORR UARTHE-OAB 89943), ALTAIR SOARES FONSECA
(ADV(S) LUIZMAR ROLOFF-OAB 30734)
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi expedido o Mandado de Intimação nº 014/2019 e a Carta Precatória Intimatória nº 002/2019, para intimação do Sr. Altair
Soares Fonseca e do Sr. Martinho de Brum, acerca da sentença, conforme cópias que seguem juntadas.
CERTIFICO, também, que encaminhei a presente certidão para publicação no DEJERS - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS, por meio
da Nota de Expediente n. 20/2019, com previsão para dia 10/06/2019.
Dou fé.
Em 07 de junho de 2019.
Alexandre Palma Geisler,
Chefe de Cartório
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88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-47.2019.6.21.0088
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos
PROCEDÊNCIA: Cotiporã
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE COTIPORÃ/ RS; (ADV(S) FABRICIO BORTONCELLO-OAB 80507)
RESPONSÁVEL(S) : IVALDO WEARICH E LEDA LUCIA PITOL TRES (ADV(S) FABRICIO BORTONCELLO-OAB 80507)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Social Democratico de Cotiporã/RS, referente ao exercício 2018.
Publicado o Edital nº 16/2019 no DEJERS de 22/05/2019 (fl. 10), dando publicidade da apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, não houve apresentação de impugnação (fl. 11);
Foi certificado pelo cartório relativamente aos incisos II e III do art. 45 da referida resolução (fl. 15) e expedida manifestação pelo examinador
(fl. 12).
Diante da apresentação intempestiva das contas e da ausência de movimentação de recursos, conclui-se, s.m.j., pela aprovação das contas
com ressalvas, com base no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.456/2017.
O Ministério Público Eleitoral opinou (fl. 13) pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido Social Democratico - PSD de Cotiporã/RS referentes ao exercício de 2018.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão regulares.
III - DISPOSITIVO
Acolho o relatório conclusivo do exame de contas, sobre o qual opinou favoravelmente o MPE, APROVANDO COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo partido, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e do art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Veranópolis, 07 de junho de 2019
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019 - 89ª ZE
A Doutora ELIANE APARECIDA RESENDE, Juíza Eleitoral da 89ª Zona de Três de Maio-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 Senador Alberto
Pasqualini, nº 310, em Três de Maio/RS, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º
da Lei nº 9.096/1995 e do art. 45, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17, as Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos no
Exercício 2018, das comissões provisórias municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018, dos seguintes partidos políticos:
- Partido Republicano Brasileiro – PRB, órgão provisório municipal de Independência/RS, cujas as responsáveis são Jessi Terezinha Tiecker
(Presidente) e Josieli Cristina Ávila Lesses (Tesoureiro);
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, órgão provisório municipal de Boa Vista do Buricá/RS, cujos os responsáveis são Luciano Marcelo
Goettems (Presidente) e Inácio Engster (Tesoureiro);
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, órgão provisório municipal de Três de Maio/RS, cujos os responsáveis são Ireneo Isidoro Classmann
(Presidente) e Alexandre Megier Classmann (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação do Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, mediante petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período do
exercício de 2018.
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 do Rio Grande do Sul - DEJERS.
Três de Maio-RS, 07 de junho de 2019.
Eu, Luiz Carlos Toebe, Chefe de Cartório da 89ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ELIANE APARECIDA RESENDE,
Juíza Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-72.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : IRENEO ISIDORO CLASSMANN E ALEXANDRE MEGIER CLASSMANN (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 Trabalhista
Brasileiro – PTB, órgão provisório 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, 05 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-57.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO MARCELO GOETTEMS E INÁCIO ENGSTER (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 Trabalhista
Brasileiro – PTB, 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, 05 de junho de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

93ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-33.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Venâncio Aires
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE VENÂNCIO AIRES/RS (ADV(S) MATEUS DEITOS ROSA-OAB 72548)
RESPONSÁVEL(S) : NESTOR DE AZEREDO (PRESIDENTE) E JESUS RUDINER STECKER (TESOUREIRO) (ADV(S) MATEUS DEITOS
ROSA-OAB 72548)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Venâncio Aires/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas contas do
período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/50).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 52).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 55).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 56.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 57.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 58/59).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 61).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de Venâncio Aires/RS, relativas ao
exercício de 2018.
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Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Venâncio Aires/RS, com referência ao
exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-18.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Venâncio Aires
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE DE VENÂNCIO AIRES/RS (ADV(S) CASSIO ANDRE MACHRY-OAB 71622)
RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE MACIEL DA SILVA (PRESIDENTE) E GIOVANI SILVEIRA RODRIGUES (TESOUREIRO) (ADV(S) CASSIO
ANDRE MACHRY-OAB 71622)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal da Rede Sustentabilidade – REDE de Venâncio Aires/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas contas do
período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/40).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 42).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 45).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 46.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 47.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 48/49).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 51).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pela Rede Sustentabilidade – REDE de Venâncio Aires/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal da Rede Sustentabilidade – REDE de Venâncio Aires/RS, com referência ao
exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 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, Segunda-feira, 10 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 104, Página: 48

JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-93.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mato Leitão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE MATO LEITÃO/RS (ADV(S) PATRÍCIA LANZINI SANDERSON-OAB
44465)
RESPONSÁVEL(S) : JAIE DAVI PUHL (PRESIDENTE) E FABIO RICARDO HENCKES (TESOUREIRO) (ADV(S) PATRÍCIA LANZINI
SANDERSON-OAB 44465)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Mato Leitão/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas contas
do período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/47).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 49).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 52).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 53.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 54.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 55/57).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 59).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Mato Leitão/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Mato Leitão/RS, com referência ao
exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-11.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mato Leitão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE MATO LEITÃO/RS (ADV(S) RICARDO LUIZ HAAS-OAB
87387)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO BOHN (PRESIDENTE) E EMERSON LUIS KIRCH (TESOUREIRO) (ADV(S) RICARDO LUIZ HAASOAB 87387)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Mato Leitão/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas
contas do período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/52).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 54).
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Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 57).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 58.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 59.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 60/61).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 63).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Mato Leitão/RS,
relativas ao exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Mato Leitão/RS, com
referência ao exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-03.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Venâncio Aires
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE VENÂNCIO AIRES/RS (ADV(S) FERNANDO FERREIRA HEISSLER-OAB
76013)
RESPONSÁVEL(S) : VALDERINDO DIRCEU RECH (PRESIDENTE) E CLERIO GIOVANIO KONIG (TESOUREIRO) (ADV(S) FERNANDO
FERREIRA HEISSLER-OAB 76013)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD de Venâncio Aires/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas contas do
período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/50).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 52).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 55).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 56.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 57.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 58/59).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 61).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD de Venâncio Aires/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
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Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD de Venâncio Aires/RS, com referência ao
exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-78.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mato Leitão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE MATO LEITÃO/RS (ADV(S) PATRÍCIA LANZINI SANDERSON-OAB
44465)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON ANTONIO UHLMANN (PRESIDENTE) E JANDIR LUIZ KRONBAUER (TESOUREIRO) (ADV(S) PATRÍCIA
LANZINI SANDERSON-OAB 44465)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Mato Leitão/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas
contas do período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/50).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 52).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 55).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 56.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 57.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 58/59).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 61).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Mato Leitão/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Mato Leitão/RS, com referência
ao exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-26.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mato Leitão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
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PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE MATO LEITÃO/RS (ADV(S) LAORI DOMINGO CAUMO-OAB 53947 E RAFAEL CAUMO-OAB
75961)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIS HORN (PRESIDENTE) E VALDIR PAULO REITER (TESOUREIRO) (ADV(S) LAORI DOMINGO
CAUMO-OAB 53947 E RAFAEL CAUMO-OAB 75961)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Progressistas – PP de Mato Leitão/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas contas do período de 01-012018 a 31-12-2018 (fls. 02/55).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 57).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 60).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 61.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 62.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 63/64).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 66).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Progressistas – PP de Mato Leitão/RS, relativas ao exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Progressistas – PP de Mato Leitão/RS, com referência ao exercício 2018, nos
termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-48.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Boqueirão do Leão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS (ADV(S) LUIS EDSON FALEIRO-OAB
96445)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR GRUTZMANN (PRESIDENTE) E LUIZ AUGUSTO SCHMIDT (TESOUREIRO) (ADV(S) LUIS EDSON FALEIROOAB 96445)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Boqueirão do Leão/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas
contas de forma completa do período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/40).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 45).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 46.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 51.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral foram encontradas contribuições de pessoas físicas diretamente ao caixa do
partido sem tramitação pela conta bancária (fls. 52/53).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas (fl. 55).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Boqueirão do Leão/RS,
relativas ao exercício de 2018.
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Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
No entanto, o partido contabilizou diretamente no seu caixa o valor de R$ 5.124,47, sem o devido trânsito pela sua conta bancária.
Esse fato merece ser considerado, pois trata-se de impropriedade de natureza formal.
Assim, conforme dispõe o art. 46, II, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;".
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVA as contas do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Boqueirão do
Leão/RS, com referência ao exercício 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-63.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Boqueirão do Leão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS (ADV(S) MESSIAS CRISTANI-OAB 78375)
RESPONSÁVEL(S) : ROSANE FATIMA CHEMIN (PRESIDENTE) E CELSO LUIZ ANTONIOLLI (TESOUREIRO) (ADV(S) MESSIAS
CRISTANI-OAB 78375)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Boqueirão do Leão/RS, no prazo previsto na referida lei, apresentou suas contas
do período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fls. 02/44).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 46).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 31, § 1º, da citada resolução (fl. 49).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 07/2019 que colocou à disposição dos interessados as contas do partido, conforme certidão à
fl. 50.
Não ocorreu impugnação, no prazo legal, conforme certidão à fl. 51.
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas falhas capazes de comprometer a regularidade das
contas (fls. 52/53).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas apresentadas (fl. 55).
Decido.
Trata-se de analisar e julgar a prestação de contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Boqueirão do Leão/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
A prestação de contas não foi impugnada pelos legitimados no prazo legal.
Conforme verifica-se a agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, uma vez que não
recebeu repasse das instâncias superiores.
Foi possível na análise técnica realizada apurar a sua posição patrimonial e financeira no respectivo exercício, não sendo localizados valores
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Os recursos financeiros declarados são provenientes de contribuições de filiados e simpatizantes, conforme identificado no demonstrativo
próprio.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido.
Assim, conforme dispõe o art. 46, I, da resolução TSE n. 23.546/17:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;".
Diante do exposto, APROVO as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Boqueirão do Leão/RS, com referência ao
exercício 2018, nos termos do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquivem-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
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JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 93 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-40.2019.6.21.0093
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mato Leitão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE MATO LEITÃO/RS (ADV(S) GUILHERME ANDERSON CANEPPELE-OAB
105552)
RESPONSÁVEL(S) : OTAVIO LUIZ MACHRY (PRESIDENTE) E CARLOS HENRIQUE SCHWEIKART (TESOUREIRO) (ADV(S) GUILHERME
ANDERSON CANEPPELE-OAB 105552)
Vistos.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competências.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Mato Leitão-RS, após o prazo previsto na referida lei, apresentou declaração de
ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de 01-01-2018 a 31-12-2018 (fl. 04).
Foram informados pelo cartório os períodos de mandatos e os nomes dos responsáveis pelo partido (fl. 09).
Foi expedido e publicado no DEJERS o Edital nº 10/2019 que colocou à disposição dos interessados a declaração apresentada pelo partido,
conforme certidão à fl. 11.
Não ocorreu impugnação, no prazo de 3 (três) dias, conforme certidão à fl. 12.
Houve a colheita de dados de outros órgãos da Justiça Eleitoral, sobre eventual emissão de recibos de doação e repasses ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário, bem como da existência ou não de extratos bancários (fls. 13/61).
Na análise contábil realizada por servidor da Justiça Eleitoral não foram encontradas evidências de movimentação financeira, fls. 63/64.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu parecer opinando pela aprovação das contas, fl. 66.
Decido.
Trata-se de analisar e julgar as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Mato Leitão-RS, relativas ao exercício de 2018.
O partido fez uso da declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração não foi impugnada pelos legitimados no prazo estabelecido.
A agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário.
Não foi constatada movimentação financeira em extratos bancários e nem recebimento de recursos do fundo partidário.
No exame realizado pelo servidor da Justiça Eleitoral e posteriormente pela promotoria eleitoral, não se vislumbrou nenhuma falha significativa
capaz de motivar uma reprovação.
Na análise dos autos não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de confrontar a declaração apresentada.
Conforme dispõe o § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Diante do exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Mato
Leitão-RS, com referência ao exercício 2018, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos
termos do artigo 45, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido à pessoa de seu procurador e o MPE.
Arquive-se.
Venâncio Aires, 07 de junho de 2019
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES
Juiz Eleitoral da 093ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019
PROCESSO CLASSE: PC 77-34.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
PROCEDÊNCIA: TAQUARUÇU DO SUL
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) JULIANO GUERRA OAB/RS 74309)
RESPONSÁVEIS: CELSO ARLINDO GIESE E TANIA TEREZINHA GIESE (ADV(S) JULIANO GUERRA OAB/RS 74309)
Vistos. Defiro o prazo de 30 dias para o pagamento da multa. Em 03/05/19 Mateus da Jornada Fortes, Juiz Eleitoral da 94ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-14.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PP - 11 - PROGRESSISTAS (ADV(S) JULIANE PATRICIA PANOSSO-OAB 49796)
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RESPONSÁVEL(S) : CHESTER MAXWEL FRANCESCATTO E JOÃO CESAR PRICHULA (ADV(S) JULIANE PATRICIA PANOSSO-OAB
49796)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para nova manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto
às diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 07 de junho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019 - 096ª ZE/RS
A Doutora GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA, Juíza Eleitoral da 096ª Zona de Cerro Largo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Cel. Jorge Frantz, 846 em
Cerro Largo, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§
da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores – Cerro Largo. Responsáveis: Sandro Schuster Luft – Presidente e Ambrósio Ten Caten – Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Cerro Largo-RS, 07 de junho de 2019.
Eu, Pacifica M.S.R.Kliemann, Chefe de Cartório da 096ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA,
Juíza Eleitoral.

98ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2019 - 98º ZE- GARIBALDI
O Doutor GÉRSON MARTINS DA SILVA, Juiz Eleitoral da 98ª Zona de Garibaldi-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 Praça da Matriz, nº 154, sala 01, em Garibaldi, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n.
23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018,
dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – GARIBALDI
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB - GARIBALDI
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.Garibaldi-RS, 07 de junho 2019.Eu, , Maria Kristine Guimarães Giannoulakis, Chefe de Cartório da 98ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi.GÉRSON MARTINS DA SILVA,Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2019 - 98º ZE- GARIBALDI
O Doutor GÉRSON MARTINS DA SILVA, Juiz Eleitoral da 98ª Zona de Garibaldi-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 Praça da Matriz, nº 154, sala 01, em Garibaldi, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do inciso I do art. 45 da Resolução
TSE n.23.546/17, Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Prazo para impugnação dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL – GARIBALDI
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado pode impugnar a declaração de ausência de
movimentação financeira apresentada, apresentando petição fundamentada acompanhada de provas que comprovem a existência de
movimentação financeira ou de 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.Garibaldi-RS, 07 de junho de 2019.Eu, , Maria Kristine Guimarães
Giannoulakis, Chefe de Cartório da 98ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.GÉRSON MARTINS DA SILVA,Juiz Eleitoral.
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114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-12.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : KEVIN KRIEGER, CARLOS FETT PAIVA NETO E GUILHERME ANDERSON STURM (ADV(S) CAETANO CUERVO LO
PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799 E ÈVELYN
REGINA PASSOS DA SILVA-OAB 508794)
Processo: Nº 14-12.2018.6.21.0114
Protocolo: 12.521/2018
Objeto: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Progressistas – PP
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual, do Progressistas – PP, de Porto Alegre/RS, na forma da Lei n.º 9.096/95 e da Resolução TSE n.º
23.464/2015, abrangendo a movimentação financeira de 2017.
O órgão partidário apresentou as contas tempestivamente. Não foram apresentados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
A unidade técnica emitiu o relatório de exame preliminar (fls. 355/356), solicitando os documentos elencados no prazo de 20 dias. Intimados
pela Nota de Expediente nº 24/2018, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, do Rio Grande do Sul, dia 27.08.18, a agremiação se
manifestou no dia 18/09/2018, juntando documentos solicitados no Exame Preliminar.
Foi publicado o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício; o prazo transcorreu sem que houvesse impugnação
conforme certificado à fl. 375.
Sobreveio o exame das contas (fls. 378/387), onde foram apontadas irregularidades e impropriedades pela unidade técnica. A agremiação
manifestou-se apresentando os documentos acostados às fls. 392/ 424.
Elaborado o parecer conclusivo (fls. 426/436), sugerindo a desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela intimação do partido para, querendo, oferecer defesa.
O partido apresentou sua defesa no dia 10/04/2019. A unidade técnica realizou uma análise da manifestação apresentada pelo partido,
retificando o Parecer Conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalva.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fl. 468/468v) pela aprovação com ressalvas, acompanhando a manifestação da unidade técnica.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Versa o presente sobre contas anuais oferecidas pelo Progressistas – PP, de Porto Alegre, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação
de contas.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, constatou irregularidades devido ao ingresso de valores de origem não-identificada.
A agremiação, após o parecer conclusivo, sanou a não-conformidade elencada.
A prestação de contas apresentada pela agremiação partidária está devidamente assinada por seu presidente, seu tesoureiro e contador
habilitado.
Constato que a prestação de contas apresentada demonstra fielmente a movimentação financeira efetuada pela agremiação partidária, sendo
possível identificar as origens dos recursos e as despesas efetuadas.
Isso posto, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas anuais do PROGRESSISTAS – PP, do Município de Porto Alegre/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso II, devendo o partido sanar as
impropriedades apontadas para os exercícios subsequentes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 07 de junho de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 13-87.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PT, Cleo Roberto Matick Malheiros e Eloa Fristch Piasetzki e Iris Maria Wagner – Adv. Dilon da Silva Araújo OAB/RS
41.415.
Município: Condor
“Vistos.
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Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa (art. 29, XX da Resolução
TSE n. 23.546/17). SOLICITA-SE A PROCURAÇÃO DE IRIS MARIA WAGNER.
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.
Panambi, 04 de junho de 2019. À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES, Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 6-95.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PP, Dante Eugênio Barzotto Neto e Juliano Fehlberg – Adv. Dante Eugênio Barzotto Neto OAB/RS 41.335.
Município: Condor
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019. À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 3-43.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PP, Martin Zachow e Jorge Ernesto Dose – Adv. Rafael Lange da Silva OAB/RS 58.966.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES, Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 14-72.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PTB, Alcindo Aloisio Ott e Arzenio Domingos Ott – Adv. Jaime Adão Mendonça Gomes OAB/RS 34.876.
Município: Santa Bárbara do Sul
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 18-12.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PL, Vanderlei Silveira de Oliveira e Anderson de Oliveira Ardenghi – Adv. Cássio Sturm Soares OAB/RS 114.303.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período 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). SOLICITA-SE a apresentação de EXTRATOS BANCÁRIOS LEGÍVEIS da conta 39637.
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.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 16-42.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PP, Paulo Roberto Salcher, Deivis Junior Oss Emer da Silva e Sidnei Luis Cipriani – Adv. Adelar Miguel Pazinato OAB/
RS 44.701.
Município: Santa Bárbara do Sul
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17). Há uma conta
identificada como Fundo Partidário.
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
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.
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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.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 12-05.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: MDB, Paulo Roberto Lorenz e Irno Kuntz – Adv. Niki Frantz OAB/RS 56.435.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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:
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 5-13.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PSD, Gustavo Cavalheiro e André Luis Jacques – Adv. Rafael Lange da Silva OAB/RS 58.966.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
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Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES, Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 10-35.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PTB, Job dos Santos Lima e Carlos Eduardo Blum – Adv. Patricia Simone Hettwer dos Santos OAB/RS 51.107.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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:
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 7-80.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PDT, Lair Pereira Martins e Adonis Pellin – Adv. Lair Pereira Martins OAB/RS 31.269.
Município: Condor
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019. À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES, Analista Judiciária.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 11-20.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PDT, Romário Heitor Malheiros e Eliara Ramos Steinhorst – Adv. Elizabete Farias de Souza OAB/RS 33.932.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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:
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES,
Analista Judiciária.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 4-28.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: PT, Nara Viviane Graeff e Natanael Mucke – Adv. Claudio Cícero de Oliveira Motta OAB/RS 55.937 e Maria Manchini
Rodrigues OAB/RS 67.242.
Município: Panambi
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
Ana Paula Eberli Soares,
Analista Judiciária.

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 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 15-57.2019.6.21.0115
Partido e responsáveis: MDB, Marilu Elena Scherer Moraes e Ana Lidia Bottega da Fonseca – Adv. Franciele da Fonseca OAB/RS 103.808.
Município: Saldanha Marinho
“Vistos.
Determino o exame preliminar das contas, conforme art. 34, Res. TSE 23.546/2017, pelos servidores designados para a análise das contas
anuais e emissão dos respectivos relatórios técnicos de exame, conforme portaria 01/2018.
Após, havendo conformidade da apresentação de conteúdo e peças, proceda-se ao exame propriamente dito das contas do partido emitindose relatório de exame final, conforme art. 35, Res. TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, verificada a ausência de quaisquer peças, emita-se o relatório preliminar de exame, relacionando as peças faltantes. E, neste caso,
intimem-se para complementação da documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 34, § 3º, Res. TSE n. 23.546/2017.
Em 04/06/2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
relatório de exame preliminar. Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta.
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);
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Panambi, 04 de junho de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral.
ANA PAULA EBERLI SOARES, Analista Judiciária.

116ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-55.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Minas do Leão
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) LILIAN CRISTIANE WISNIEWSKI ALMEIDA-OAB 62924)
RESPONSÁVEL(S) : ADÃO CARLOS OLIVEIRA FLOERES DA CUNHA E MARINONIO SANTOS RIBEIRO (ADV(S) LILIAN CRISTIANE
WISNIEWSKI ALMEIDA-OAB 62924)
Trata-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Progressista – PP, com protocolo em
26/03/2019 (fl.03).
Contas apresentadas, firmada pelo presidente e pelo tesoureiro do partido na forma do art. 29 da Res. 23.546/17 do TSE, tempestiva.
Oficiado ao Ministério Público Eleitoral (fl. 96), em 26/03/2019, nos termos do §1º, art. 31 da Res. TSE 23.546/2017.
Anexado aos autos certidão de composição da comissão executiva (fls. 98/99), edital de publicação n. 003/2019 (fl. 95) e certificação de
publicação no mural do cartório, sem manifestação ou impugnação às contas dentro do prazo legal. (art. 31, §2º da Res. 23. 546/17 do TSE).
Emitida certidão, pelo Chefe de Cartório (fl. 97), conforme determinação do art. 34, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, e parecer conclusivo
(fl. 100) com indicação de regularidade das contas.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela aprovação das contas (fl. 101/102).
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Progressista – PP.
Considerando não haver necessidade de apresentação de documentação complementar.
Considerando a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na pessoa de sua representante, pela aprovação das contas apresentada.
Considerando que a receita financeira total arrecadada foi de R$ 17.110,08, oriunda de recursos de Outra Natureza; que a agremiação não
recebeu repasses do Fundo Partidário no exercício em exame; ainda, que os gastos totalizaram R$ 4.146,60, realizados com recursos de
Outra Natureza; e, mais, sendo que os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária; tenho que o julgamento
deva ser pela aprovação da prestação de contas.
Isso posto, uma vez cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art. 46, inciso I, da Resolução TSE
23.546/17, DECLARO PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentada pelo Partido Progressista – PP, Minas do Leão /RS, exercício de
2018.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 10 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 104, Página: 63

Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 116ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-10.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Butiá
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LUIZ ANTONIO KRUMEL-OAB 14418)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO KRUMEL E VILSON GONÇALVES GULARTE (ADV(S) LUIZ ANTONIO KRUMEL-OAB 14418)
Trata-se de prestação de contas partidárias relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, com
protocolo em 30/04/20198 (fl.03).
Contas apresentadas, firmada pelo presidente e pelo tesoureiro do partido na forma do art. 29 da Res. 23.546/17 do TSE, tempestiva.
Oficiado ao Ministério Público Eleitoral (fl. 35), em 30/04/2019, nos termos do §1º, art. 31 da Res. TSE 23.546/2017.
Anexado aos autos certidão de composição da comissão executiva (fls. 36/37), edital de publicação n. 005/2019 (fl. 34) e certificação de
publicação no mural do cartório, sem manifestação ou impugnação às contas dentro do prazo legal. (§ 2º, art. 31, da Res. 23.546/17 do TSE).
Emitida certidão, pelo Chefe de Cartório (fl. 38), conforme determinação do art. 34 da Resolução nº 23.546/17 do TSE, e parecer conclusivo (fl.
39) com indicação de regularidade das contas.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela aprovação das contas (fls. 40/41).
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de
Butiá.
Considerando não haver necessidade de apresentação de documentação complementar.
Considerando a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na pessoa de sua representante, pela aprovação das contas apresentada.
Considerando que a receita financeira total arrecadada foi de R$ 1.020,00, oriunda de recursos de Outra Natureza; que a agremiação não
recebeu repasses do Fundo Partidário no exercício em exame; ainda, que os gastos totalizaram R$ 1.003,50, realizados com recursos de
Outra Natureza; e, mais, sendo que os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária; tenho que o julgamento
deva ser pela aprovação da prestação de contas.
Isso posto, uma vez cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art. 46, inciso I, da Resolução TSE
23.546/17, DECLARO PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, Butiá/RS,
exercício de 2018.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 116ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-84.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de ausência de movimentação financeira.
PROCEDÊNCIA: Minas do Leão
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHSITA (ADV(S) PAULO ROBERTO LOMBARD MENEZES-OAB 24941)
RESPONSÁVEL(S) : THARLES DE SOUZA FERREIRA E ROGÉRIO BATISTA DE ALMEIDA (ADV(S) PAULO ROBERTO LOMBARD
MENEZES-OAB 24941)
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Minas
do Leão/RS, com protocolo em 16/05/2019 (fl. 03).
Notificados o partido (fl. 09), o presidente (fl. 10) e o tesoureiro (fl. 11) em 10/05/2019 a apresentarem as contas conforme determinação da
Resolução 23.546/17.
Apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício (fl. 04), tempestiva.
Oficiado ao Ministério Público Eleitoral (fl. 13), em 16/05/2019, nos termos do §1º, art. 31 da Res. TSE 23.546/2017.
Anexado aos autos certidão de composição da comissão executiva (fls. 06/07), edital de publicação n. 011/2019 (fl. 12) e certificação de
publicação no mural do cartório (fl. 14), sem manifestação ou impugnação às contas dentro do prazo legal. (art. 31, §2º da Res. 23. 546/17 do
TSE).
Emitida manifestação, pelo Chefe de Cartório (fl. 15), conforme determinação do art. 45, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, pela inexistência
de movimentação em conta bancária ou recebimento de recursos via Fundo Partidário.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou como contas prestadas (fl. 16/17).
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentadas com ausência de movimentação de recursos
financeiros pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Minas do Leão/RS.
Foram certificados nos autos a ausência de utilização de recursos do fundo partidário e a existência de extrato bancário com movimentação
financeira de pagamento de tarifa.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento como contas prestadas.
Isso posto, uma vez cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art. 46, inciso I, da Resolução TSE
23.546/17, DETERMINO o arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentada
pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Minas do Leão/RS., exercício de 2018.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Com o trânsito em julgado, arquive-se. Dil. Legais.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 116ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-25.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Declaração de ausência de movimentação financeira
PROCEDÊNCIA: Butiá
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) CARLOS AUGUSTO DE SOUZA FLORISBAL-OAB 26735)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RENATO FÉLIX DA SILVA E JESLAINE XAVIEIR LACERDA (ADV(S) CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
FLORISBAL-OAB 26735)
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Butiá/RS,
com protocolo em 29/04/2019 (fl. 03).
Contas apresentadas por Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício (fl. 05) na forma do § 2º do art. 28 da Res.
23.546/17 do TSE, tempestivas.
Oficiado ao Ministério Público Eleitoral (fl. 19), em 30/04/2019, nos termos do §1º, art. 31 da Res. TSE 23.546/2017.
Anexado aos autos certidão de composição da comissão executiva (fls. 10 a 12), edital de publicação n. 006/2019 (fl. 08) e certificação de
publicação no mural do cartório (fl. 13), sem manifestação ou impugnação às contas dentro do prazo legal. (art. 31, §2º da Res. 23. 546/17 do
TSE).
Emitida manifestação, pelo Chefe de Cartório (fl. 14), conforme determinação do art. 45, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, pela inexistência
de movimentação em conta bancária ou recebimento de recursos via Fundo Partidário.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou como contas prestadas (fl. 15/16).
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentadas com ausência de movimentação de recursos
financeiros pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PDT de Butiá/RS.
Foram certificados nos autos a ausência de utilização de recursos do fundo partidário e a existência de extrato bancário com movimentação
financeira de pagamento de tarifa.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento como contas prestadas.
Isso posto, uma vez cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art. 46, inciso I, da Resolução TSE
23.546/17, DETERMINO o arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentada
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PDT de Butiá/RS., exercício de 2018.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. Dil. Legais.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 116ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-92.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - Declaração de ausência de movimentação de recursos
PROCEDÊNCIA: Butiá
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) CARLOS AUGUSTO DE SOUZA FLORISBAL-OAB 26735)
RESPONSÁVEL(S) : LUÍS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA E CÁTIA ROSANE SILVEIRA DE OLIVEIRA (ADV(S) CARLOS AUGUSTO DE
SOUZA FLORISBAL-OAB 26735)
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD/Butiá, com
protocolo em 07/05/2019 (fl. 03).
Expedidas notificações ao partido (fl. 22), ao presidente (fl. 23) e a tesoureira (fl. 24), nos termos do Art. 30 da Res. 23.546/17 do TSE, em
08/05/2019 abriria contagem de prazo, portanto, tempestivas.
Contas apresentadas por Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício (fl. 05) na forma do § 2º do art. 28 da Res.
23.546/17 do TSE, tempestivas.
Oficiado ao Ministério Público Eleitoral (fl. 26), em 07/05/2019, nos termos do §1º, art. 31 da Res. TSE 23.546/2017.
Anexado aos autos certidão de composição da comissão executiva (fls. 16/17), edital de publicação n. 008/2019 (fl. 25) e certificação de
publicação no mural do cartório (fl. 27), sem manifestação ou impugnação às contas dentro do prazo legal. (art. 31, §2º da Res. 23. 546/17 do
TSE).
Emitida manifestação, pelo Chefe de Cartório (fl. 28), conforme determinação do art. 45, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, pela inexistência
de movimentação em conta bancária ou recebimento de recursos via Fundo Partidário.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou como contas prestadas (fl. 29/30).
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentadas com ausência de movimentação de recursos
financeiros pelo Partido Social Democrático – PSD/Butiá .
Foram certificados nos autos a ausência de utilização de recursos do fundo partidário e a existência de extrato bancário com movimentação
financeira de pagamento de tarifa.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento como contas prestadas.
Isso posto, uma vez cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art. 46, inciso I, da Resolução TSE
23.546/17, DETERMINO o arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentada
pelo Partido Social Democrático – PSD/Butiá /RS., exercício de 2018.
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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Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. Dil. Legais.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 116ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-62.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - Contas Não Prestadas.
PROCEDÊNCIA: Butiá
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : CLÁUDIA DENISE MACHADO MARTINS E SÔNIA MARIA MACHADO OLIVEIRA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Minas
do Leão/RS, com protocolo em 14/05/2019(fl.02), autuado por determinação deste Juízo.
Notificados o partido (fl. 05), a presidente (fl. 06), bem como, a tesoureira (fl. 07) em 08/05/2019 a apresentarem as contas conforme
determinação da Resolução 23.546/17, sem manifestação.
Acostada certidão (fl. 09) do chefe de cartório, constatando a não utilização de recursos do fundo partidário e a não existência de lançamentos
bancários para a conta do Partido no referido ano junto à instituição financeira no SPCA.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 10/11), que opinou que sejam as contas julgadas como NÃO PRESTADAS.
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Minas
do Leão/RS.
Foi certificado nos autos a ausência de utilização de recursos do fundo partidário e de lançamentos para a conta bancária do Partido (fl.09).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento como não prestadas (fl. 11).
Sendo assim, frente a omissão de manifestação à notificação para apresentação das contas partidárias, tenho que o julgamento deva ser pela
não prestação.
Isso posto, constata-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95
e art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Minas do
Leão/RS, referente ao exercício de 2018.
Determinação de SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas do Fundo Partidário, ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Minas do Leão/
RS, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37 e Res. TSE nº 23.546/17, art. 48. Comunique-se aos órgãos regional e nacional dos respectivos
partidos, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. Dil. Legais.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 116ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2019 - 116 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-47.2019.6.21.0116
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Butiá
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA E GLÁDIS MARIA MATOS MENEZES
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB/Butiá, com
protocolo em 14/05/2019(fl.02), autuado por determinação deste Juízo.
Notificados o partido (fl. 05), a presidente (fl. 06), bem como, a tesoureira (fl. 07) em 09/05/2019 a apresentarem as contas conforme
determinação da Resolução 23.546/17, sem manifestação.
Acostada certidão (fl. 11) do chefe de cartório, constatando a não utilização de recursos do fundo partidário e existência de lançamentos
bancários para a conta do Partido no referido ano junto à instituição financeira no SPCA.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 12/13), que opinou que sejam as contas julgadas como NÃO PRESTADAS.
Vieram os autos conclusos.
Relatei. Decido.
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB/Butiá/RS.
Foi certificado nos autos a ausência de utilização de recursos do fundo partidário e de lançamentos para a conta bancária do Partido (fl. 11).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento como não prestadas (fl. 13).
Sendo assim, frente a omissão de manifestação à notificação para apresentação das contas partidárias, tenho que o julgamento deva ser pela
não prestação.
Isso posto, constata-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95
e art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB/Butiá/RS,
referente ao exercício de 2018.
Determinação de SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas do Fundo Partidário, ao Partido Socialista Brasileiro – PSB/Butiá/RS, conforme
previsto na Lei 9.096/95, art. 37 e Res. TSE nº 23.546/17, art. 48. Comunique-se aos órgãos regional e nacional dos respectivos partidos, ao
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. Dil. Legais.
Butiá, 06 de junho de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG - Juíza Eleitoral da 116ª ZE
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117ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor MÁRCIO CÉSAR SFREDO MONTEIRO, Juiz Eleitoral da 117ª Zona, NÃO-ME-TOQUE, Circunscrição 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 Liberato Salzano, 146,
sala 01, Centro, em Não-Me-Toque/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício 2018 dos órgãos partidários
municipais a seguir nominados:
PT de Colorado/RS – Responsáveis: Fabio Maioki (Presidente) e Leandro Martins (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias, após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugnar a declaração de ausência de
movimentação de recursos, mediante petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Não-Me-Toque, 06 de junho de 2019.
Eu, DANIEL JONATHAN SILVA DE LIMA Chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi.
MÁRCIO CÉSAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª Zona.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 010/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO, Juiz Eleitoral da 117ª Zona, NÃO-ME-TOQUE, Circunscrição 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 Liberato Salzano, 146,
sala 01, Centro, em Não-Me-Toque/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos das disposições
processuais do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17, os balanços patrimoniais e as demostrações do resultado do exercício 2018 dos órgãos
partidários municipais.
OBJETO: dar publicidade aos balanços patrimoniais e às demostrações do resultado do exercício 2018 do seguinte partido político:
PP de Lagoa dos Três Cantos/RS – Responsáveis: Jair Aldebrand (Presidente) e Ari Vilson Konig (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar e obter cópias dos documentos
acima referidos, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Ainda, a contar do termo final do
prazo acima mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
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 do Rio Grande do Sul.
Não-Me-Toque, 06 de junho de 2019.
Eu, DANIEL JONATHAN SILVA DE LIMA Chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi.
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª Zona.

118ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-78.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LEONARDO BRUNETTI MACEDO-OAB 80452)
RESPONSÁVEL(S) : AUREA REGINA DE BRITO BAUER E VANESSA ELTZ (ADV(S) LEONARDO BRUNETTI MACEDO-OAB 80452)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro de Estância Velha/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi publicado no DEJERS, em 08/05/2019, o edital nº 027/2019, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 08.
A unidade técnica certificou que em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento
de doações ou receitas do Fundo Partidário, fls. 08.
O Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento, considerando-se apresentadas as contas, fls 12.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
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O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, determino o ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
contas apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro de Estância Velha/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 45,
VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 7-71.2019.6.21.0118
DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições 2018 - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (ADV(S) LEONARDO BRUNETTI MACEDO-OAB 80452)
RESPONSÁVEL(S) : LUÍS ANTONIO RODRIGUES KROEFF E HÉLIO LUIZ MULLER (ADV(S) LEONARDO BRUNETTI MACEDO-OAB
80452)
Vistos.
Trata-se da apreciação de pedido de regularização das contas do Partido Social Democrático - PSD, do Município de Estância Velha - RS,
referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital nº 026/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, em 02/05/2019, transcorreu o prazo legal sem impugnação
à prestação de contas apresentada.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, opinando pela aprovação das contas com resslavas, e posterior manifestação do
Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, em seus artigos 48, II, 'd', e 49, prevê a obrigatoriedade de prestação de contas eleitorais para os diretórios
municipais vigentes após a data prevista no calendário eleitoral para o início das convenções, explicitando os recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou sua ausência.
No presente caso, a agremiação não movimentou recursos financeiros durante o pleito eleitoral, observando a obrigatoriedade de abertura da
conta bancária específica, nos termos do art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o que permite aferir a veracidade das contas
apresentadas.
Foram apontadas irregularidades no parecer técnico para expedição de diligências.
Atendidas as diretrizes normativas e estando regulares as contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Partido
Social Democrático - PSD, do Município de Estância Velha - RS e seus responsáveis financeiros Luis Antonio Rodrigues Kroeff e Hélio Luiz
Muller, referentes às eleições gerais 2018, forte no artigo 77, inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017, restabelecendo-se o repasse de
futuras quotas do fundo partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgada a decisão, oficie-se ao TRE/RS para baixa da suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal, uma
vez que foi julgado o pedido de regularização das contas eleitorais.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-63.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Presidente Lucena
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MAGDA CARBONI-OAB 72802)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS HENRIQUE SCHAEFFER E GILSON DAHL (ADV(S) MAGDA CARBONI-OAB 72802)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro de Presidente Lucena/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi publicado no DEJERS, em 08/05/2019, o edital nº 027/2019, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 10.
A unidade técnica certificou que em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento
de doações ou receitas do Fundo Partidário, fls. 10.
O Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento, considerando-se apresentadas as contas, fls 13-v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
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II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, determino o ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro de Presidente Lucena/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII,
a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-26.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Presidente Lucena
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) MAGDA CARBONI-OAB 72802)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR FUHR E LUANA DOS SANTOS (ADV(S) MAGDA CARBONI-OAB 72802)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira de Presidente Lucena/RS, referente ao exercício de
2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi publicado no DEJERS, em 08/05/2019, o edital nº 027/2019, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 10.
A unidade técnica certificou que em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento
de doações ou receitas do Fundo Partidário, fls. 10.
O Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento, considerando-se apresentadas as contas, fls 13-v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, determino o ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira de Presidente Lucena/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o
art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-56.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - de 2018
PROCEDÊNCIA: Lindolfo Collor
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) CLEICE WIEDTHAUGER-OAB 110697)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO JACOB GEDTEL E FRANCINE TAINARA ERHART (ADV(S) CLEICE WIEDTHAUGER-OAB 110697)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Social Democrático de Lindolfo Collor/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi publicado no DEJERS, em 08/05/2019, o edital nº 027/2019, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 08.
A unidade técnica certificou que em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento
de doações ou receitas do Fundo Partidário, fls. 08.
O Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento, considerando-se apresentadas as contas, fls 11-v.
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Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, determino o ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
contas apresentadas pelo Partido Social Democrático de Lindolfo Collor/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-93.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JÚLIO CEZAR SOARES-OAB 93936)
RESPONSÁVEL(S) : LUÍS ANTONIO RODRIGUES KROEFF E HÉLIO LUIZ MULLER (ADV(S) JÚLIO CEZAR SOARES-OAB 93936)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Social Democrático de Estância Velha/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi publicado no DEJERS, em 08/05/2019, o edital nº 027/2019, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 09.
A unidade técnica certificou que em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento
de doações ou receitas do Fundo Partidário, fls. 09.
O Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento, considerando-se apresentadas as contas, fls 12-v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, determino o ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
contas apresentadas pelo Partido Social Democrático de Estância Velha/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-41.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
RESPONSÁVEL(S) : OTAVIO LUFT E MARCOS ANTONIO DREHMER (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Democratas - DEM de Estância Velha/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tempestivamente, em 29/04/2019.
Foi publicado no DEJERS, em 08/05/2019, o edital nº 027/2019, dando publicidade da prestação de contas. Passado o prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 08.
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A unidade técnica certificou que em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, nem recebimento
de doações ou receitas do Fundo Partidário, fls. 08.
O Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento, considerando-se apresentadas as contas, fls 11-v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dentro do prazo previsto no art. 28, da Resolução TSE
n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, determino o ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
contas apresentadas pelo Democratas - DEM de Estância Velha/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 06 de junho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 010/2019
O Doutor Ralph Moraes Langanke, Juiz Eleitoral da 121ª Zona de Ibirubá-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 Flores da Cunha n° 777,
em Ibirubá, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I da
Resolução TSE n. 23.546/17, o nome do 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:
- Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – Ibirubá/RS;
Responsáveis: Rene Vicente da Silva (Presidente) e Vera Stefânia da Silva (Tesoureira).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que devendo ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Ibirubá-RS, 05 de junho de 2019.
Eu, Rosana da Silva e Silva, Chefe de Cartório da 121ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RALPH MORAES LANGANKE,
Juiz Eleitoral.

127ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
A Doutora CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA, Juíza Eleitoral da 127ª Zona de Giruá-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Coronel Bráulio de
Oliveira, n. 923, Sala 300, em Giruá, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores - PT – Giruá/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Giruá-RS, 06 de junho de 2019.
Eu, Scheila Missio de Freitas, Chefe de Cartório da 127ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA,
Juíza Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-36.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB 51190 E PAULO ROBERTO DOS
SANTOS-OAB 40E468)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR CLÁUDIO LECHNER E DARCI STREY BONI (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB 51190 E
PAULO ROBERTO DOS SANTOS-OAB 40E468)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS, de Senador Salgado Filho - RS e seus responsáveis ADEMAR CLÁUDIO LECHNER, na qualidade de presidente, e
DARCI STREI BONI, na qualidade de tesoureira, relativas ao exercício financeiro de 2018.
Publicado Edital, na forma do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnações (fls. 12-13).
Juntados documentos na forma dos incisos II e III do referido artigo (fls. 14-16).
Manifestação da unidade técnica (fl. 17).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento da declaração apresentada, considerando as contas como prestadas e aprovadas (fl.
19).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, de Senador
Salgado Filho - RS e seus responsáveis ADEMAR CLÁUDIO LECHNER, na qualidade de presidente, e DARCI STREI BONI, na qualidade de
tesoureira, relativas ao exercício financeiro de 2018, em observância aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/95, que regula a criação,
manutenção e funcionamento dos partidos políticos, bem como ao que dispõem as normas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação. No exercício em exame, a prestação de contas se encontra regrada pela Resolução TSE
nº 23.546/2017.
No caso em exame, o partido apresentou "Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos", a qual encontra fundamentação nos arts.
28, § 3º e 45, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A manifestação técnica concluiu pela ausência de evidências de que o órgão partidário tenha movimentados recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro no exercício em exame (fl. 28).
O Ministério Público Eleitoral opinou "pelo imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017".
Assim, acolho o parecer Ministerial e tenho como prestadas as contas da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
- PPS, do Município de Senador Salgado Filho - RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, apresentadas conforme disposto no art. 28, § 3º,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, determino o imediato arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela Comissão
Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, de Senador Salgado Filho - RS e seus responsáveis ADEMAR CLÁUDIO
LECHNER, na qualidade de presidente, e DARCI STREI BONI, na qualidade de tesoureira, relativamente ao exercício de 2018, considerando,
para todos os efeitos, PRESTADAS e APROVADAS as contas, nos termos do art. 45, VIII, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os
fundamentos expostos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 06 de junho de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-66.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Giruá
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB 51190 E PAULO ROBERTO DOS
SANTOS-OAB 40E468)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS CORREA DOS SANTOS E ADEMAR HENING (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB 51190
E PAULO ROBERTO DOS SANTOS-OAB 40E468)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS, de Giruá - RS e seus responsáveis JOÃO CARLOS CORREA DOS SANTOS, na qualidade de presidente, e ADEMAR
HENING, na qualidade de tesoureiro, relativas ao exercício financeiro de 2018.
Publicado Edital, na forma do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnações (fls. 22-23).
Juntados documentos na forma dos incisos II e III do referido artigo (fls. 24-27).
Manifestação da unidade técnica (fl. 28).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento da declaração apresentada, considerando as contas como prestadas e aprovadas (fl.
30).
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Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, de Giruá RS e seus responsáveis JOÃO CARLOS CORREA DOS SANTOS, na qualidade de presidente, e ADEMAR HENING, na qualidade de
tesoureiro, relativas ao exercício financeiro de 2018, em observância aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/95, que regula a criação,
manutenção e funcionamento dos partidos políticos, bem como ao que dispõem as normas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação. No exercício em exame, a prestação de contas se encontra regrada pela Resolução TSE
nº 23.546/2017.
No caso em exame, o partido apresentou "Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos", a qual encontra fundamentação nos arts.
28, § 3º e 45, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A manifestação técnica concluiu pela ausência de evidências de que o órgão partidário tenha movimentados recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro no exercício em exame (fl. 28).
O Ministério Público Eleitoral opinou "pelo imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017".
Assim, acolho o parecer Ministerial e tenho como prestadas as contas da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
- PPS, do Município de Giruá - RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, apresentadas conforme disposto no art. 28, § 3º, da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, determino o imediato arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela Comissão
Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, de Giruá - RS e seus responsáveis JOÃO CARLOS CORREA DOS
SANTOS, na qualidade de presidente, e ADEMAR HENING, na qualidade de tesoureiro, relativamente ao exercício de 2018, considerando,
para todos os efeitos, PRESTADAS e APROVADAS as contas, nos termos do art. 45, VIII, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os
fundamentos expostos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 06 de junho de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-98.2013.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - 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, 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, 07 de junho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-61.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: SILVIO VIEZZER
PARTIDO(S) : PARTIDO PATRIOTA - PATRIOTA DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) PAULO GERALDO ROSA DE LIMA-OAB 24729)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MARIA ALVES DREHER E FRANCISCO PAULO JACOB PEZZI (ADV(S) PAULO GERALDO ROSA DE LIMAOAB 24729)
Rh.
Ciente do exame preliminar efetuado pela unidade técnica. Nos termos do art. 31 §5º em conjunto com o art. 34 §3º da Resolução TSE
23.456/17, determino a INTIMAÇÃO do órgão municipal do Patriotas e de seus responsáveis para que se manifestem acerca do pedido de
Impugnação do Ministério Público (fl. 42), bem como do Exame Preliminar (fl. 44), no prazo de 20 (vinte) dias. O Partido e/ou responsáveis
deverão retirar no Cartório Eleitoral da 136ª ZE cópias dos documentos acima arrolados.
Publique-se. Intime-se.
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Caxias do Sul, 06 de junho de 2019
SILVIO VIEZZER
Juiz Eleitoral da 136ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2019, a 142ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 08/2019,
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS n. 47, de 15/03/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e
administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª Zona

144ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2019
O Doutor Davi de Sousa Lopes, Juiz Eleitoral da 144ª Zona de Planalto-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 Uruguai, 157, em Planalto
(RS), que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, a
declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 3º do art. 28 da citada resolução, relativas às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais elencado a seguir.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Brasileiro de Alpestre (RS).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Planalto-RS, 06 de junho de 2019.
Eu, Carlos Fernando de Souza Silva Brogni, Chefe de Cartório da 144ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Davi de Sousa Lopes
Juiz Eleitoral da 144ª Zona Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019
NOTA DE EXPEDIENTE N.º07/2019
PROCESSO CLASSE: PC 8-75.2019.6.21.0144
PROCEDÊNCIA: ALPESTRE
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALPESTRE (RS)
RESPONSÁVEL: JACSON RODRIGES FRANÇA E DAIANA GRISELI (ADV FABIANA MARIA FACCIN - OAB/RS 63.077)
Determino a intimação do órgão partidário a complementar a documentação no prazo de 20 dias, nos termos do parecer de fls. 47/48.
Diligências Legais.
Planalto, 06 de junho de 2019
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 144ª ZE

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 37-10.2019.6.21.0150
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Requerimento de regularização de contas julgadas
não prestadas - Exercício 2017
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B DE CAPÃO DA CANOA (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUB-OAB 105003)
RESPONSÁVEL(S) : ADROALDO SILVA DE NEGREIROS E GILSON ADRIANO DE LIMA QUINTANA (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUBOAB 105003)
Vistos.
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Trata-se de prestação de contas, recebida como requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas, relativas ao Partido
Comunista do Brasil - PC do B de Capão da Canoa, exercício financeiro de 2017 (fls. 02/04).
Foi regularmente publicado o Edital 23/2019, dando publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos, tendo transcorrido
sem impugnações o prazo estabelecido no art. 45, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17 (fls. 09/12).
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação financeira,
opinando o examinador pela regularização da situação do partido (fl. 15/15v).
No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 17/17v).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
As contas do Partido Comunista do Brasil - PC do B de Capão da Canoa, relativas ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas não
prestadas nos autos da PC nº 47-88.2018.6.21.0150, transitada em julgado em 25/10/2018.
O pedido de regularização de contas julgadas não prestadas é previsto no art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015, devendo observar o rito
previsto para o processamento da prestação de contas, no que couber.
O Partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, relativa ao exercício financeiro de 2017, não sendo detectadas
impropriedades ou irregularidades, o que possibilitaria a aprovação das contas do referido exercício, caso tivesse sido oportunamente
apresentada a referida declaração.
Com isso, não tendo havido impugnação ao requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas, apresentado pelo Partido
Comunista do Brasil - PC do B de Capão da Canoa, relativo ao exercício financeiro de 2017, bem como em face à manifestação favorável da
unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, merecem ser consideradas regularizadas as contas anteriormente julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Isso posto, julgo REGULARIZADAS as contas julgadas anteriormente como não prestadas, relativas ao Partido Comunista do Brasil - PC do B
de Capão da Canoa, exercício financeiro de 2017, conforme pedido de regularização formulado, nos termos do art. 59 da Resolução TSE
23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Regularizada a inadimplência, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do
órgão partidário, aplicadas nos autos do processo PC nº 47-88.2018.6.21.0150.
Oficie-se aos órgãos nacional e estadual da agremiação, para fins de comunicação da presente decisão.
Oficie-se à Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do
partido no Sistema SGIP.
Anote-se o fim da restrição de recebimento de recursos do Fundo Partidário no Sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 06 de junho de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-25.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) CHRISTIAN WALKER
CRONEMBOLD MOSTAJO-OAB 94126 E RAQUEL DINIZ DOS SANTOS-OAB 95117)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ALBERTO DE CABRAL ARBELLO E RICARDO DA SILVA MATOS (ADV(S) CHRISTIAN WALKER
CRONEMBOLD MOSTAJO-OAB 94126 E RAQUEL DINIZ DOS SANTOS-OAB 95117)
Vistos.
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos formulada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Capão da
Canoa, relativa ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02/06).
Foi regularmente publicado o Edital 22/2019, dando publicidade à declaração, tendo transcorrido sem impugnações o prazo estabelecido no
art. 45, inc. I, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 11/14).
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação de recursos
(fl. 17).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conformidade da declaração, opinando pela aprovação das contas (fl. 18).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro MDB de Capão da Canoa, relativa ao exercício 2018, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público
Eleitoral, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas,
nos termos do art. 45, inc. VIII, al. 'a', da Resolução TSE 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 06 de junho de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-55.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUB-OAB
105003)
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RESPONSÁVEL(S) : ADROALDO SILVA DE NEGREIROS E GILSON ADRIANO DE LIMA QUINTANA (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUBOAB 105003)
Vistos.
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos formulada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B de Capão da Canoa,
relativa ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02/04).
Foi regularmente publicado o Edital 21/2019, dando publicidade à declaração, tendo transcorrido sem impugnações o prazo estabelecido no
art. 45, inc. I, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 05/07 e 12).
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação de recursos
(fl. 15).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conformidade da declaração, opinando pela aprovação das contas (fl. 16).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do
B de Capão da Canoa, relativa ao exercício 2018, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público
Eleitoral, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas,
nos termos do art. 45, inc. VIII, al. 'a', da Resolução TSE 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 06 de junho de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-78.2019.6.21.0150
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Requerimento de regularização de contas julgadas
não prestadas - Exercício 2017
PROCEDÊNCIA: Xangri-Lá
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE XANGRI-LÁ (ADV(S) ANGELA PATRICIA SCHARDOSIM-OAB 76430)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO QUADROS LOPES E PAULO SERGIO RODRIGUES DA ROSA (ADV(S) ANGELA PATRICIA
SCHARDOSIM-OAB 76430)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, recebida como requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas, relativas ao Partido dos
Trabalhadores - PT de Xangri-Lá, exercício financeiro de 2017 (fls. 02/06).
Foi regularmente publicado o Edital 18/2019, dando publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos, tendo transcorrido
sem impugnações o prazo estabelecido no art. 45, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17 (fls. 07/10).
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação financeira,
opinando o examinador pela regularização da situação do partido (fl. 18/18v).
No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 20/20v).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
As contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Xangri-Lá, relativas ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas não prestadas nos autos
da PC nº 42-66.2018.6.21.0150, transitada em julgado em 20/08/2018.
O pedido de regularização de contas julgadas não prestadas é previsto no art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015, devendo observar o rito
previsto para o processamento da prestação de contas, no que couber.
O Partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, relativa ao exercício financeiro de 2017, não sendo detectadas
impropriedades ou irregularidades, o que possibilitaria a aprovação das contas do referido exercício, caso tivesse sido oportunamente
apresentada a referida declaração.
Com isso, não tendo havido impugnação ao requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas, apresentado pelo Partido dos
Trabalhadores - PT de Xangri-Lá, relativo ao exercício financeiro de 2017, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e
do Ministério Público Eleitoral, merecem ser consideradas regularizadas as contas anteriormente julgadas como não prestadas, nos termos do
art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Isso posto, julgo REGULARIZADAS as contas julgadas anteriormente como não prestadas, relativas ao Partido dos Trabalhadores - PT de
Xangri-Lá, exercício financeiro de 2017, conforme pedido de regularização formulado, nos termos do art. 59 da Resolução TSE 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Regularizada a inadimplência, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do
órgão partidário, aplicadas nos autos do processo PC nº 42-66.2018.6.21.0150.
Oficie-se aos órgãos nacional e estadual da agremiação, para fins de comunicação da presente decisão.
Oficie-se à Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do
partido no Sistema SGIP.
Anote-se o fim da restrição de recebimento de recursos do Fundo Partidário no Sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 06 de junho de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-41.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Xangri-Lá
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE XANGRI-LÁ/RS (ADV(S) ANGELA PATRICIA SCHARDOSIM-OAB 76430)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO QUADROS LOPES E PAULO SERGIO RODRIGUES DA ROSA (ADV(S) ANGELA PATRICIA
SCHARDOSIM-OAB 76430)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Xangri-Lá, relativa ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02/07).
Certificada a incongruência dos documentos carreados com o pedido formulado na inicial, tendo em vista que o partido apresentou
documentos relativos à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018, foi apresentado o requerimento de fl. 10, solicitando prorrogação
para apresentação das contas do exercício de 2018.
Apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, antes da apreciação do referido pedido formulado, foi determinado a
juntada da declaração e o prosseguimento do feito, conforme rito previsto para declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 18).
Juntados documentos (fl. 20/23), foi regularmente publicado o Edital 19/2019, dando publicidade à declaração, tendo transcorrido sem
impugnações o prazo estabelecido no art. 45, inc. I, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 24/27).
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação de recursos
(fl. 30).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conformidade da declaração, opinando pela aprovação das contas (fl. 31).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Não tendo havido impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de
Xangri-Lá, relativa ao exercício 2018, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral,
determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos
do art. 45, inc. VIII, al. 'a', da Resolução TSE 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 06 de junho de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 151 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 13-76.2019.6.21.0151
DIREITO ELEITORAL - Execução - Execução de Julgado - AI 452-92.2016.6.21.0151
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
REQUERENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO(S) : PEDRO SILVESTRE ROCHA COSTA (ADV(S) GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS-OAB 085529,
MARCOS JONES FEIJÓ CARDOSO-OAB 68163, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL-OAB 025419, RAFAELA MARTINS RUSSI-OAB 89929,
SILVANA GONÇALVES PINHEIRO SCHACKER-OAB 77812 E THIAGO VARGAS SERRA-OAB 92228)
Vistos, etc.
Tendo em vista a comunicação recebida da Secretaria Judiciária do e. Tribunal Regional Eleitoral, em 05/06/2019, para ciência e adoção das
providências pertinentes para o cumprimento da decisão exarada nos autos do processo nº 0600262-28.2019.6.00.000, oriunda da Presidência
do e. Tribunal Superior Eleitoral, na qual defere o pedido de execução imediata do acórdão proferido nos autos do AI nº 45292.2016.6.21.0151, determino:
1.- a intimação pessoal, por mandado, do requerido PEDRO SILVESTRE ROCHA COSTA, para imediato cumprimento da decisão que
determinou seu afastamento do cargo de Vereador do Município de Barra do Ribeiro, sob pena de incidência no disposto no art. 347 do Código
Eleitoral, bem como para que recolha a multa no valor de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa;
2.- a intimação dos advogados do requerido, através de nota de expediente;
3.- a expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro para que adote as providências pertinentes ao afastamento do
requerido, assim como à convocação do primeiro suplente da coligação PSD/ REDE nas eleições municipais de 2016, comunicando nos autos
o cumprimento desta determinação em 48h.
4.- a intimação do Ministério Público Eleitoral.
Barra do Ribeiro, 06 de junho de 2019
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Juíza Eleitoral da 151ª ZE
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152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019
A Excelentíssima Senhora, Doutora CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA, MM. Juíza Eleitoral da 152ª Zona, CARLOS BARBOSA,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Rui Barbosa, 126 – Sala
208, em Carlos Barbosa, que encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos temos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e
arts. 28, §2º, e 45 da Resolução TSE n. 23.546/2015, as Prestações de Contas Anuais sem movimentação financeira – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido político:
Barão: PSDB.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação sob forma de “petição”
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no lugar de costume.
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.
Eu, Afrânio Rita Rodrigues, Chefe de Cartório da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral da 152ª Zona Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 20/2019
A Excelentíssima Senhora, Doutora CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA, MM. Juíza Eleitoral da 152ª Zona, CARLOS BARBOSA,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Rui Barbosa, 126 – Sala
208, em Carlos Barbosa, que encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos temos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e
arts. 28, §2º, e 45 da Resolução TSE n. 23.546/2015, as Prestações de Contas Anuais sem movimentação financeira – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido político:
Carlos Barbosa: PSD.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação sob forma de “petição”
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no lugar de costume.
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.
Eu, Afrânio Rita Rodrigues, Chefe de Cartório da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral da 152ª Zona Eleitoral.

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 9-24.2019.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ROSÂNGELA TEIXEIRA SCHERER-OAB 64682)
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO MACHADO MARTINS E AFONSO SCHIFINO CAMARGO (ADV(S) ROSÂNGELA TEIXEIRA SCHERER-OAB
64682)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de Palmares do Sul/RS,
referente ao exercício de 2017.
Diante da decisão proferida no Processo nº 13-95.2018.6.21.0156 que julgou não prestadas as contas, aportou requerimento de regularização,
que foi autuado conforme art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017 .
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 012/2019, dando publicidade a Declaração de ausência de movimentação do Exercício de 2017, sem
impugnações (fl. 42).
Realizada a análise técnica das contas, foi constatado que não houve irregularidades, impropriedades, falhas ou qualquer impugnação à
prestação de contas.
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua regularização (fl. 43/44). No mesmo sentido, sobreveio parecer do Ministério Público
Eleitoral (fl. 45/46).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
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.
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Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de 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 resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido.
Diante do exposto, REGULARIZO as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de Palmares do
Sul/RS, com fundamento no artigo 59, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Logo, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do órgão partidário, aplicadas
nos autos do processo PC nº 13-95.2018.6.21.0156.
Expecam-se ofícios aos órgãos nacional e estadual da agremiação, para fins de comunicação da decisão.
Expeça-se ofício à Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão para o levantamento do registro da suspensão
do partido no Sistema SGIP.
Anote-se o fim da restrição de recebimento de recursos do Fundo Partidário no Sistema SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Palmares do Sul, 07 de junho de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 19-68.2019.6.21.0156
REGISTRO DE CANDIDATURA - DRAP - PARTIDO/COLIGAÇÃO - Renovação Eleições 2019
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
COLIGAÇÃO(S) : COLIGAÇÃO CONTINUAR AVANÇANDO (PT/ PROS) (ADV(S) GUILHERME GOMES MEIRELLES-OAB 112835 E
TAMIRES DA CONCEIÇÃO LUIZ-OAB 107.068)
Vistos etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura da coligação CONTINUAR AVANÇANDO (PT/ PROS), apresentado em 28/05/2019, com o
objetivo de concorrer ao cargo de prefeito, no município de PALMARES DO SUL.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram satisfeitas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura da coligação CONTINUAR AVANÇANDO (PT/ PROS) para concorrer ao cargo de
prefeito, no município de PALMARES DO SUL.
Palmares do Sul, 06 de junho de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 18-83.2019.6.21.0156
REGISTRO DE CANDIDATURA - DRAP - PARTIDO/COLIGAÇÃO - Renovação Eleições 2019 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
COLIGAÇÃO(S) : COLIGAÇÃO DESAFIO PARA GOVERNAR, VONTADE PARA TRABALHAR (PDT/MDB) (ADV(S) DANIEL BLAYA
BATISTA-OAB 93278)
Vistos etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura da coligação DESAFIO PARA GOVERNAR, VONTADE PARA TRABALHAR (PDT/ PMDB),
apresentado em 28/05/2019, com o objetivo de concorrer ao cargo de prefeito, no município de PALMARES DO SUL.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram satisfeitas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura da coligação DESAFIO PARA GOVERNAR, VONTADE PARA TRABALHAR (PDT/
PMDB) para concorrer ao cargo de prefeito, no município de PALMARES DO SUL.
Palmares do Sul, 06 de junho de 2019
ANABEL PEREIRA - Juíza Eleitoral da 156ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 24-90.2019.6.21.0156
REGISTRO DE CANDIDATURA - DRAP - PARTIDO/COLIGAÇÃO - Renovação Eleições 2019
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) OTÁVIO MARTINS DA SILVA BUENO FERREIRA-OAB 95097)
Vistos etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - , apresentado em 28/05/2019, com o objetivo de
concorrer ao cargo de prefeito, no município de PALMARES DO SUL.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
É o relatório.
Decido.
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
As condições de elegibilidade foram satisfeitas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS -, para concorrer ao cargo de
prefeito, no município de PALMARES DO SUL.
Palmares do Sul, 06 de junho de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE

168ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019
O Doutor EDUARDO MARRONI GABRIEL, Juiz Eleitoral da 168ª Zona de São Valentim-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. Castelo Branco, 1137,
Centro, em São Valentim-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 dos Trabalhadores – PT de Entre Rios do Sul;
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Erval Grande;
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Erval Grande;
Partido Trabalhista Brasileiro– PTB de Erval Grande;
Partido dos Trabalhadores – PT de Faxinalzinho;
Progressistas – PP de Faxinalzinho;
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Faxinalzinho;
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Faxinalzinho;
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de São Valentim.
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.
São Valentim-RS, 06 de junho de 2019.
Eu, Emerson Adriani da Silva Borba, Chefe de Cartório da 168ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EDUARDO MARRONI GABRIEL,
Juiz Eleitoral.

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos sete dias do mês de junho de 2019, o Cartório Eleitoral da 168ª Zona Eleitoral de São Valentim-RS, de acordo com o Edital de Eliminação
de Documentos n. 02/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul nº. 26, de 12/02/2019,
procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na Listagem de Eliminação de Documentos.
EDUARDO MARRONI GABRIEL,
Juiz Eleitoral.
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172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-12.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) RAFAEL MADEIRA DA VEIGA-OAB 103.978B)
RESPONSÁVEL(S) : GILVAN LEONARDO MULLER E ANDRÉ LUIS DUARTE (ADV(S) RAFAEL MADEIRA DA VEIGA-OAB 103.978B)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, via DEJERS, para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos
do parecer preliminar de fl. 108, que deverá ser retirado em cartório.
Novo Hamburgo, 07 de junho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-05.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49.678)
RESPONSÁVEL(S) : CLARITA SILVA DE SOUZA E CLERIS DE FATIMA CAVALHEIRO BRIZOLA (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS
SANTOS-OAB 49.678)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, via DEJERS, para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos
do parecer preliminar de fl. 265, que deverá ser retirado em cartório.
Novo Hamburgo, 07 de junho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-20.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (ADV(S) JOCELINO DE ALMEIDA MATTOS-OAB 71.813)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ADEMIR MACHADO E PEDRO JESUS DA COSTA JUNIOR (ADV(S) JOCELINO DE ALMEIDA MATTOS-OAB
71.813)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, via DEJERS, para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos
do parecer preliminar de fl. 72, que deverá ser retirado em cartório.
Novo Hamburgo, 07 de junho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-87.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
RESPONSÁVEL(S) : EVANDO PEDROSO FILHO, MÁRCIO GONÇALVES STRZALKOWSKI E CARLOS FERREIRA LOPES (ADV(S)
RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, via DEJERS, para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos
do parecer preliminar de fl. 104, que deverá ser retirado em cartório.
Novo Hamburgo, 07 de junho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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