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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
EDITAL N. 52/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 03.07.2019 o seguinte processo:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Proc. Classe INQ N. 4843 - Inquérito - Cargo - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude.
Procedência: Santa Rosa. Investigado(s): Alcides Vicini e Douglas Calixto. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e
declinaram da competência ao Juízo da 42ª Zona Eleitoral.”. Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE
CORRUPÇÃO OU FRAUDE. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VEREADOR. PRERROGATIVA DE FORO.
NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal assentou nova interpretação para restringir a aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos delitos
praticados no exercício do cargo e com pertinência às funções exercidas. Apuração de suposta prática do crime de corrupção ou fraude,
mediante ofertas e concessões de vantagens a eleitores, em troca de votos. Fatos ocorridos antes do início do atual mandato de prefeito,
quando ainda ostentava a qualidade de candidato. Incompetência deste Tribunal para processar e julgar originariamente o investigado pela
conduta imputada no presente inquérito. Acolhimento da promoção ministerial. Declinada a competência.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral
Substituto.
EDITAL N. 51/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 01.07.2019 os seguintes processos:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RE N. 6778 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Eleições 2018 Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Estância Velha. Recorrente(s): Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB de
Estância Velha (Adv(s) Leonardo Brunetti Macedo-OAB OAB/RS 80.452). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram
provimento ao recurso, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. AUSENTE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA.
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. ESFERA PARTIDÁRIA DE ÂMBITO DISTINTO DAQUELE EM QUE REALIZADAS AS ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. IMPROPRIEDADE FORMAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO. 1.
A agremiação atendeu ao comando de apresentação de suas contas eleitorais e declarou não ter movimentado recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro voltados às eleições de 2018. No entanto, não observou a regra do art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/17, que exige a
abertura de conta bancária específica de campanha, destinada ao registro de movimentação financeira. 2. A regra que determina a abertura de
conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos. No caso, tratando-se de esfera
partidária de âmbito distinto daquele em que realizadas as eleições, e não havendo indícios mínimos de participação da grei na eleição,
mostra-se razoável concluir que não houve movimentação de valores para o pleito. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a
inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 4.
Provimento. Aprovação com ressalvas.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe RC N. 9086 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Injúria Na Propaganda
Eleitoral - Detenção - Procedente. Procedência: Santiago. Recorrente(s): Ronaldo Schizzi (Adv(s) Júlio César de Lima Prates-OAB OAB/RS
87.557). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, afastaram as questões preliminares suscitadas e, por maioria,
reconheceram a atipicidade da conduta, para absolver o réu na forma do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, aplicado
subsidiariamente conforme o disposto no art. 364 do Código Eleitoral. Votaram vencidos os Desembargadores Roberto Fraga - relator -,
Gustavo Diefenthäler e Thompson Flores. Proferiu o voto de desempate a Presidente, Des. Marilene Bonzanini. Lavrará o acórdão o Des.
Rafael da Cás Maffini.”. Ementa: RECURSO. CRIME ELEITORAL. ELEIÇÃO 2016. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTADAS AS
PRELIMINARES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRODUÇÃO DE PROVAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME. NULIDADES PELA NÃO INCLUSÃO DE COAUTORES NO POLO PASSIVO E POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INJÚRIA ELEITORAL. FACEBOOK. ART. 23 DA RESOLUÇÃO N. 23.551/17. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA AO BEM JURÍDICO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 1. Preliminares. 1.1. Indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No âmbito da Justiça Eleitoral inexiste
condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, conforme dispõe o art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei n. 9.265/96. Afastada de ofício a condenação em custas. 1.2. Pedido de produção de provas. O direito à produção de
provas se dá no curso da instrução ou antes de proferida a sentença. A reabertura da instrução em instância recursal representa uma
faculdade do juiz de segundo grau, destinada a dissipar eventual dúvida, sob pena de configurar supressão de instância e ensejar nulidade. No
caso, em se tratando de prova que não exercerá qualquer influência na valoração, indeferida a produção. 1.3. Ilegitimidade ativa do Ministério
Público Eleitoral. O crime de injúria previsto no art. 326 do Código Eleitoral é conduta que deve ser apurada mediante ação penal pública
incondicionada. Nesse sentido, o TSE assentou o interesse público que envolve a matéria eleitoral e a procedência do argumento da recepção
do art. 355 do Código Eleitoral. 1.4. Da inexistência de crime pela ausência de antijuridicidade e ilicitude no comportamento. Questão analisada
no mérito da demanda. 1.5. Nulidade pela não inclusão de coautores no polo passivo. A titularidade para a ação penal pública e para
aditamento da denúncia é conferida ao MPE, sendo este competente para verificar a presença ou não de indícios suficientes de autoria de
outro corréu, para, sendo o caso, proceder ao aditamento da exordial acusatória. No ponto, a sentença guerreada enfrentou diretamente a
questão. Não verificado qualquer vício que possa anular a decisão. 1.6. Da nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir pedidos de diligências e produção probatória sempre que entender protelatórias
e/ou desnecessárias, sendo suficientemente fundamentada a negativa. Não verificado qualquer prejuízo à ampla defesa, inexistindo nulidade a
ser declarada. 2. Insurgência contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no art. 326, c/c art. 327, inc. III, ambos
do Código Eleitoral. Divulgação considerada injuriosa, em seu próprio Facebook, ofendendo o então candidato ao cargo de chefe do executivo
municipal. 3. Na verificação da tipicidade dos crimes de injúria eleitoral, o princípio norteador é aquele que dispõe sobre a intervenção mínima
da Justiça Eleitoral, paradigma de todas as decisões recentes do TSE na análise das propagandas eleitorais em 2018, conforme dispõe o art.
23 da Resolução TSE n. 23.551/17. Nesse sentido, a interferência da Justiça Eleitoral deve ser mínima, sendo a punição, censura ou vedação,
a exceção, a qual deve ser bem fundamentada pelo intérprete ao explicitar as razões que o levaram a interferir nas manifestações políticas,
sobretudo quando realizada por um cidadão, destinatário final de toda discussão política durante as campanhas que antecipam os pleitos. 4.
Evidenciada a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico protegido pelo tipo penal eleitoral, na conduta de acrescentar gargalhadas a
um vídeo como modo de indagar, mesmo que indiretamente, as afirmações do candidato. No caso dos autos, o vídeo não possui a capacidade
de se subsumir à norma para ofender o bem jurídico resguardado. No ponto, seria impossível violar, ao mesmo tempo, a honra subjetiva do
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candidato durante a propaganda e prejudicar o pleito ao alcançar os eleitores, em razão da insignificância da manifestação do réu. Ausente
tipicidade na conduta analisada. Absolvição do réu em razão de o fato não constituir infração penal, na forma do art. 386, inc. III, do Código de
Processo Penal.
Na sessão de 02.07.2019 os seguintes processos:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RE N. 9303 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: Tramandaí. Recorrente(s): Vilson Valdir Petry (Adv(s) Caciano Sgorla
Ferreira-OAB OAB/RS 67.141 e Maristela Cargnelutti Sgorla-OAB OAB/RS 41.343). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso e, de ofício, afastaram a determinação de suspensão do registro do órgão municipal.”. Ementa: RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
TESOUREIRO. ALEGADA ILEGITIMIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. EXERCÍCIO DO CARGO DURANTE PERÍODO EM ANÁLISE.
EVENTUAL ATO DE DESFILIAÇÃO NÃO AUTORIZA A CONCLUSÃO DE QUE TERCEIRO ASSUMIU A TITULARIDADE DA FUNÇÃO.
APLICADA NOVA INTERPRETAÇÃO DO STF. AFASTADA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REGISTRO DO ÓRGÃO MUNICIPAL.
PROVIMENTO NEGADO. 1. A Corregedoria Regional Eleitoral orienta as Zonas Eleitorais a incluírem o presidente e o tesoureiro, atuantes no
exercício financeiro correspondente, como responsáveis pelas contas. No caso dos autos, o tesoureiro da agremiação alega sua ilegitimidade
para figurar na prestação de contas em questão, além de nulidade da sentença por ausência de citação da segunda-secretária de finanças,
que teria assumido a titularidade da gestão. 2. Na hipótese, não há dúvida de que o recorrente exerceu o cargo de tesoureiro da agremiação
durante a maior parte do exercício financeiro sob análise. Os partidos possuem autonomia para definir sua estrutura interna e a forma de
composição de seus órgãos, não havendo imposição legal de que o tesoureiro seja filiado ao partido. O simples fato da desfiliação não permite
concluir que a segunda-secretária de finanças assumiu a titularidade da função, especialmente porque a composição do órgão de direção
municipal mantém a informação de que o recorrente permaneceu como tesoureiro até o fim do exercício de 2017. Evidenciado que o juízo de
primeiro grau formou o processo e procedeu às citações e intimações em conformidade com os dados oficiais da agremiação, disponibilizados
no banco de dados da Justiça Eleitoral. 3. Recente decisão do STF, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, concedeu medida
cautelar para afastar qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal
penalidade somente seja aplicada após decisão com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei n. 9.096/95. Decisão dotada de eficácia erga omnes, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei n. 9.868/99. 4. Provimento
negado.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe INQ N. 771 - Requerimento - Cargo - Deputado Estadual - Prefeito - Falsidade Ideológica
Eleitoral. Procedência: Uruguaiana. Investigado(s): (Adv(s) Pacífico & Saldanha Advogados Associados-OAB OAB/RS 454, Pacifico Luiz
Saldanha-OAB OAB/RS 14.920 e Rogrigo Ortiz Saldanha-OAB OAB/RS 63.472),. Decisão: “Por unanimidade, indeferiram o levantamento do
sigilo do inquérito policial, deferiram o pedido de juntada de documentos anexos à promoção e declinaram da competência à primeira instância
da Justiça Eleitoral.”. Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DEPUTADO ESTADUAL E CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CAMPANHAS ELEITORAIS DE 2012 E 2014. FATOS ANTERIORES À
ASSUNÇÃO DOS CARGOS ATUAIS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A COMPETÊNCIA DESTA
CORTE PARA PROCESSAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. INDEFERIDO O LEVANTAMENTO DO SIGILO DO INQUÉRITO POLICIAL.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de restringir a aplicação do foro por
prerrogativa de função apenas aos delitos praticados no exercício do cargo e com pertinência às funções exercidas. No caso dos autos, os
investigados teriam praticado, em tese, conduta criminosa durante a prestação de contas das campanhas de 2012 e 2014 e, portanto, em
período anterior à assunção dos atuais cargos. Acolhida a promoção ministerial para declinar da competência. 2. Indeferido o pedido de
levantamento do sigilo do inquérito policial, requerimento a ser analisado pelo juízo da primeira instância. 3. Declínio da competência.
Relator: Rafael da Cás Maffini 3) Proc. Classe RE N. 8131 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas - Não
Apresentação das Contas. Procedência: São Pedro do Butiá. Recorrente(s): Partido Progressista - PP de São Pedro do Butiá (Adv(s) Jarbas
Luís John-OAB OAB/RS 33.482 e Renata Stangherlin Missiak-OAB OAB/RS 80.008). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. JULGADAS NÃO PRESTADAS. ELEIÇÕES 2018. AUSENTE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA.
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO REGISTRO OU DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA. ESFERA
PARTIDÁRIA DE ÂMBITO DISTINTO DAQUELE EM QUE REALIZADAS AS ELEIÇÕES. IMPROPRIEDADE FORMAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/17 prescreve que as agremiações políticas estão obrigadas
a abrir conta bancária específica, independentemente da circunstância de auferir receitas ou realizar despesas relacionadas à campanha
eleitoral. 2. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações
como a dos autos. No caso, tratando-se de uma esfera partidária de âmbito distinto daquele em que são realizadas as eleições, e não havendo
indícios mínimos de participação da grei na eleição, mostra-se razoável concluir que não houve movimentação de valores para o pleito. 3. No
caso dos autos, 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. 4. Provimento parcial. Aprovação com ressalvas.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 4) Proc. Classe RE N. 533 - Recurso Eleitoral - Recusa Ou Abandono do Serviço Eleitoral.
Procedência: Novo Hamburgo. Recorrente(s): Diana Dionara de Souza Peres. Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
deram parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 35,14.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL.
NOMEAÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA.
ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. MESÁRIO FALTOSO. MULTA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. AUSENTE JUSTO
MOTIVO. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA ELEITORA. DETERMINADA A REDUÇÃO DA MULTA. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Preliminar. Legitimidade para interpor o recurso sem procurador constituído nos autos. Conhecimento do apelo.
Flexibilização do rigor da norma por se tratar de punição aplicada em matéria eminentemente administrativa. Superada a ausência de
advogado constituído, a fim de facilitar o acesso ao Poder Judiciário. 2. Devidamente convocada para prestar serviço eleitoral como Presidente
de seção, deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais no dia em que ocorreu o primeiro turno do pleito, sem a apresentação de qualquer
justificativa para a ausência no prazo de 30 dias. Diante da inércia da eleitora, o juízo a quo aplicou-lhe a multa. 3. Notificada, a recorrente
manifestou-se, argumentando que deixou de atender à convocação eleitoral porque no dia do pleito trabalhara como freelancer, com o objetivo
de pagar as despesas de aluguel, instruindo o recurso com cópias de sua CTPS, bem como a de seu marido, também desempregado. As
justificativas prestadas não afastam a aplicação do art. 124 do Código Eleitoral, em face dos princípios que regem a Justiça Eleitoral, com a
preponderância do interesse público sobre o particular. Entretanto, os documentos demonstram a atual hipossuficiência econômica da eleitora,
circunstância que enseja a redução do valor da multa aplicada. 4. Parcial provimento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral
Substituto.
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PROCESSO 0600425-23.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600425-23.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO MARINI MARONI, JOAO SEVERINO DOS
SANTOS LOPES, FABRICIO FARIAS CORREA, CAMILA DA SILVA DE MOURA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Edital SJ/CORIP/SEPEP n. 041/2019
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 32 da Lei 9.096/95 e do artigo 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, que foi recebida
neste Tribunal a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2010 do PODEMOS (PODE/RS) - PC 0600425-23.2019.6.21.0000.
Nos termos do artigo 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, estão ausentes a Demonstração de Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial.
Ainda, em cumprimento ao artigo 31, § 2º da Resolução TSE n. 23.546/17, os autos do respectivo processo de prestação de contas
permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente edital. Decorrido esse prazo, nos termos do art.
35 da Lei 9.096/95 e do artigo 31, § 3º da Resolução TSE n. 23.546/17, inicia imediatamente o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público
ou qualquer partido político 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 filiados
estejam sujeitos.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS. Porto Alegre, 3 de julho de 2019, Ermes Marcolin, Seção de Procedimentos
Específicos e Partidários.

Pautas
PAUTA N. 91/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 10.07.2019 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RE N. 6018 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Sapiranga. Recorrente(s): Partido da República - PR
de Sapiranga (Adv(s) Bruna Mariana Bloss Hepp-OAB OAB/RS 85.975, Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Everson Alves dos
Santos-OAB OAB/RS 104.318, Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799 e Tatiane Feltes-OAB OAB/RS 87.383). Recorrido(s):
Justiça Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RE N. 8483 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Não Apresentação
das Contas. Procedência: Ubiretama. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de Ubiretama (Adv(s) Alberto Frantz Júnior-OAB
OAB/RS 88.801). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas – DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602067-65.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602067-65.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILMAR DA SILVA PEIXOTO DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR DA SILVA PEIXOTO Advogado
do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0603443-86.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603443-86.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 OSMAR SEVERO DEPUTADO ESTADUAL, OSMAR SEVERO Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602065-95.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602065-95.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RENATA FABIANE DIAS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL, RENATA FABIANE DIAS
GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602745-80.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602745-80.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 NORMELIA SOLANGE MARTTA DEPUTADO ESTADUAL, NORMELIA SOLANGE MARTTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0601979-27.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601979-27.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO ALEX STEPHAN DEPUTADO ESTADUAL, LEONARDO ALEX STEPHAN Advogado
do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602429-67.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602429-67.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ANTONIO BELARDONI DA FONSECA DEPUTADO ESTADUAL, JOSE ANTONIO
BELARDONI DA FONSECA Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543 Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI
TEIXEIRA ASO - RS56543
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0601996-63.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601996-63.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADEMAR RODRIGUES DE MORAES DEPUTADO ESTADUAL, ADEMAR RODRIGUES DE
MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO SOBROZA NASCIMENTO - RS54640 Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO
SOBROZA NASCIMENTO - RS54640
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602037-30.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602037-30.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MILTON ALCEU WUST DEPUTADO ESTADUAL, MILTON ALCEU WUST Advogado do(a)
REQUERENTE: NEIVA ROSANE STACKE SOARES DA SILVA - RS36918 Advogado do(a) REQUERENTE: NEIVA ROSANE STACKE
SOARES DA SILVA - RS36918
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
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PROCESSO 0603594-52.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603594-52.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO LEON DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO LEON Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.
PROCESSO 0602291-03.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602291-03.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADRIANO NUNES SANTANA DEPUTADO ESTADUAL, ADRIANO NUNES SANTANA Advogados
do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA
HOFFMANN - RS108389 Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 10/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral Substituto.

Despachos
PROCESSO 0600474-64.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600474-64.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: WAMBERT GOMES DI LORENZO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DE PORTO ALEGRE
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária (ID 3300933) proposta por Wambert Gomes Di Lorenzo contra a
Comissão Provisória do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) de Porto Alegre, nos termos da Resolução TSE n. 22.610/07.
Cumpridos os requisitos da inicial (art. 3º da Resolução TSE n. 22.610/07) DETERMINO a CITAÇÃO do requerido, na pessoa do seu
presidente, por meio de carta AR para, querendo, responder à ação no prazo de até cinco (5) dias, sob pena de revelia, conforme prevê o art.
4º da Resolução TSE n. 22.610/07.
Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 02 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0600461-65.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600461-65.2019.6.21.0000 - Cidreira - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: DANILO CESTARI FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: POMPILIO NUNES DE MATOS - RS3595
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Vistos.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por DANILO CESTARI FILHO em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul, na qual pleiteia seja
declarada a sua elegibilidade ao cargo de vereador nas eleições de 2020.
Afirma ter sido condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 50.811,99 em decorrência da
desaprovação das contas relativas ao cargo de Presidente da Câmara de Vereadores de Cidreira, ocupado no ano de 2008.
Diz não ter sido condenado "a ficar inelegível pelo período de (8) oito anos" pelo Tribunal de Contas, mas esse tem sido o entendimento do
Ministério Público Eleitoral ao examinar os quesitos relativos à ficha limpa e impugnar os registros de candidaturas.
Sustenta que a decisão transitou em julgado em 20.07.2016 e que, conforme entendimento que afirma ter juntado aos autos, a contagem de
oito anos de inelegibilidade incidiria a partir da data do fato, razão pela qual estaria livre para concorrer a partir do início de 2017.
Requer o benefício da assistência judiciária gratuita, a citação do Estado Rio Grande do Sul para contestar ou concordar com a ação e, ao
final, a procedência do pedido para o fim de julgar a sua elegibilidade visando às eleições de 2020.
É o sucinto relatório.
Decido.
Primeiramente, anoto que não localizei nos autos os documentos que o autor diz ter juntado (à exceção da procuração e da cópia da Carteira
Nacional de Habilitação).
Quanto ao pedido em si, não merece seguimento.
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A uma, porque a parte arrolada como requerida - o Estado do Rio Grande do Sul, cuja representação judicial incumbe à Procuradoria-Geral do
Estado e não ao Ministério Público, como consta na inicial - é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Com efeito, como bem disse o requerente, o Tribunal de Contas do Estado apenas desaprovou as suas contas e determinou a devolução de
quantia glosada como irregular ao erário. A inelegibilidade, se existente, seria uma decorrência dessa desaprovação/condenação, em
conformidade com o disposto no art. 1º, I, "e" da Lei Complementar n. 64/90.
A duas, porque, nos termos do § 10 do art. 11 da Lei n. 9.504/97, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro que afastem a inelegibilidade.
Ressalto que as possíveis causas de inelegibilidade noticiadas à Justiça Eleitoral, bem ainda aquelas emanadas das suas próprias decisões,
anotadas no cadastro do eleitor, têm caráter meramente informativo, servindo apenas para subsidiar a análise, pelo juízo competente, de
eventual pedido de registro de candidatura que, se diga de passagem, em eleições municipais é aquele do domicílio eleitoral do candidato, não
este Tribunal.
Esse entendimento restou pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016) e
vem sendo adotado por este e por outros Regionais, conforme se verifica nas ementas a seguir colacionadas:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR. NÃO RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MÉRITO.
DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 23, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS
DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILITADO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICADA
SANÇÃO AO TEMPO DA DOAÇÃO. REGISTRO DE INELEGIBILIDADE NO CADASTRO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Rejeitada a preliminar de decadência do direito de ação suscitada pelo recorrente. No caso, a representação foi ajuizada dentro do prazo
legalmente estabelecido.
2. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser somente possível o somatório dos rendimentos do casal quando o regime adotado for o de
comunhão universal de bens. No caso, a certidão juntada informa que o casal adotou o regime de comunhão parcial de bens.
3. A doação realizada por pessoa física restringe-se a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, nos
termos do art. 23, § 1º, da Lei n. 9.504/97. Para o estabelecimento do limite legal, devem ser computados os rendimentos tributáveis, os
isentos e os não tributáveis, conforme entendimento deste Colegiado. Reconhecido como doação acima do limite legal apenas o valor que
excedeu a 10%. Readequação do valor da multa.
4. Penalidade. Aplicável à sanção prevista ao tempo da doação, qual seja, de cinco a dez vezes o valor do excesso, nos termos do art. 23, §
3º, da Lei n. 9.504/97. Esta Corte fixou entendimento de que a norma sancionatória mais benéfica não retroage, privilegiando o critério do
tempus regit actum em matéria de sanção administrativa.
5. Determinada a anotação do Código ASE 540 no cadastro do eleitor, em decorrência do juízo condenatório. O reconhecimento de sua
inelegibilidade somente será aferido em eventual registro de candidatura futuro, precedido de relação jurídica processual própria, assegurada a
ampla defesa.
Provimento parcial.
(Recurso Eleitoral n 4880, ACÓRDÃO de 13/05/2019, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Data 15/05/2019)
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITOS POLÍTICOS. COMUNICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
DECRETO LEGISLATIVO DESAPROVANDO AS CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. ANÁLISE DOS REQUISITOS
PARA A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, I, "G", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECONHECIMENTO
DE INCIDÊNCIA DE INELEGIBILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO E VIA INADEQUADA. ANÁLISE QUE EXORBITOU A FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA DO JUIZ ELEITORAL NA QUALIDADE DE GESTOR DO CADASTRO ELEITORAL. LEGITIMIDADE DA DETERMINAÇÃO
DE ANOTAÇÃO DO CÓDIGO ASE 540 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da legislação e da remansosa jurisprudência, as causas de inelegibilidade deverão ser aferidas apenas no exame de pedido de
registro de candidatura pela autoridade judiciária eleitoral competente.
2. A decisão que, ao analisar os requisitos para a configuração da inelegibilidade, reconhece a sua incidência, invade discussão destinada ao
processo de registro de candidatura.
3. A anotação no Cadastro Nacional de Eleitores de situações jurídicas aptas a, em tese, atrair inelegibilidade não configura, em si, punição ou
imediato reconhecimento de óbice à capacidade eleitoral passiva, mas serve de subsídio para o exame do pedido do registro de
candidatura.Precedentes.
(RECURSO ELEITORAL n 9512, ACÓRDÃO n 53968 de 02/05/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 08/05/2018 )
Como se observa, a matéria tem regra específica, inexistindo a possibilidade de se declarar, em abstrato, a elegibilidade na forma requerida,
fato que leva à extinção do presente feito sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual
Por fim, despicienda a apreciação do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista a gratuidade desta justiça Especializada.
Isso posto, forte no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e amparado no art. 41, XXII, do Regimento Interno deste
Tribunal, extingo o processo sem julgamento do mérito, nos termos da fundamentação.
Publique-se.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de julho de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
Relator
PROCESSO 0602900-83.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602900-83.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANI MARTINS CASSAFUZ - RS50072, ADRIANO PIRES MORAES - RS40380, EDUARDO PETRY
FLORES - RS96001
Vistos.
Em retificação ao despacho Id. 3293233, haja vista que o requerente ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA apresentou prestação de contas
final relativa ao pleito de 2018 em 14.06.2019, não se encontrando mais omisso em seu dever de prestar contas relativas àquela eleição, deve
ser atualizado o cadastro do eleitor para que conste o código ASE 272 motivo 1.
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Contudo, registro que o referido eleitor possui débito de multa eleitoral pendente de parcelamento junto à PFN, razão pela qual ele deverá se
dirigir ao seu cartório eleitoral apresentando comprovante de quitação do parcelamento e solicitar a emissão de certidão circunstanciada, na
qual conste a regularidade quanto à apresentação da prestação de contas alusiva ao pleito de 2018.
DIANTE DO EXPOSTO, determino à 47ª Zona Eleitoral ¿ São Borja ¿ a anotação no cadastro do eleitor da informação pertinente à
apresentação de contas ASE 271-1, referente ao pleito de 2018.
Fica o chefe de cartório desde já orientado a fornecer certidão circunstanciada ao eleitor nos termos acima expostos, na qual deverá constar
a quitação relativa à apresentação das contas (ASE 272-1).
Cumpra-se com a devida urgência.
Após, prossiga-se a análise das contas, nos termos do art. 59 e seguintes da Resolução TSE n. 23.553/17.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de julho de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator

Acórdãos
PROCESSO 0602722-37.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602722-37.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANE HANAU DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANE HANAU
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602929-36.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602929-36.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON REIS ANDRADE - RS95919
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602922-44.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602922-44.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TATIANA CARINA BORNIA MUSSKOPF DEPUTADO ESTADUAL, TATIANA CARINA BORNIA MUSSKOPF
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603073-10.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603073-10.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VIVIANE BIBIANE DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, VIVIANE BIBIANE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÃO 2018. CITAÇÃO REGULAR. OMISSÃO. CONTABILIDADE NÃO
APRESENTADA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
RESTRIÇÃO.
Os arts. 48, inc. I, e 52, caput, ambos da Resolução TSE n. 23.553/17 estabelecem a obrigatoriedade do candidato em prestar contas de sua
movimentação financeira de campanha até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
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Evidenciado o descumprimento das normas supracitadas, impondo o julgamento das contas como não prestadas, ficando a candidata
impedida de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
prestação das contas, conforme disposto no art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602425-30.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602425-30.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ACELIANE VARGAS MASCARELLO DEPUTADO ESTADUAL, ACELIANE VARGAS MASCARELLO
Advogado do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 41-80.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 196622017
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - DIRETÓRIO ESTADUAL, ONEIDER VARGAS DE SOUZA e EDSON MARCOS
MACHADO CANABARRO (Adv(s) Humberto Setembrino Corrêa Carvalho OAB/RS 6.877)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2016 do Órgão Regional do Partido Comunista Brasileiro (PCB), com decisão
transitada em julgado, que aprovou com ressalvas as contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em decorrência da
utilização de recursos de origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.546/17 no seu artigo 60, § 1º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.119,04 (mil, cento e dezenove reais e quatro centavos), conforme
demonstrativo de fl. 189.
Assim, para os fins do art. 60, da Res. TSE n. 23.546/17 combinado com o art. 13 da Res. TRE-RS n. 298/17, determino:
- a INTIMAÇÃO do Órgão Regional para que providencie o recolhimento, ou requeira o parcelamento, dos valores ao Tesouro Nacional, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin);
- a INTIMAÇÃO do Órgão Nacional para:
1. proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º;
2. destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. juntar ao processo da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
4. informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de quinze dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado;
- a INTIMAÇÃO do Órgão Regional, na pessoa do advogado, apenas na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item 4 da alínea
a, para que promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado.
Restando sem êxito, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias para a
cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 1º de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE - RS

Portarias
PORTARIA CONJUNTA P/CRE N. 01, DE 02 DE JULHO DE 2019.
Disciplina os procedimentos de trabalho da Comissão de Assessoramento Criminal Especializado (CACE), prevista na Resolução TRE-RS n.
326/2019.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL E O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 17 e 22 do Regimento Interno, e considerando o disposto no art. 9º da Resolução
TRE/RS n. 326, de 8 de abril de 2019,
RESOLVEM:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º Esta Portaria disciplina os trabalhos da Comissão de Assessoramento Criminal Especializado (CACE), instituída pela Resolução
TRE/RS n. 326/2019.
Art. 2º A CACE é composta por uma equipe multidisciplinar de servidores efetivos do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, constituída por
no mínimo 5 (cinco) titulares e igual número de suplentes, indicados pelos Secretários das unidades mencionadas no artigo 8o da Resolução
TRE-RS n. 326/19, e designados por Portaria da Presidência.
Parágrafo único. Incumbe ao Secretário Judiciário a orientação e a coordenação administrativa dos trabalhos da CACE.
Art. 3º Havendo necessidade de atendimento de medidas urgentes, a atuação da CACE poderá ser provocada por intermédio de mensagem
eletrônica acompanhada da digitalização de peças e documentos.
§ 1º Para a comunicação eletrônica interna e externa com servidores, órgãos e entidades públicas ou privadas, ficam estabelecidos os
usuários de e-mail cace@tre-rs.jus.br, para uso dos integrantes da Comissão, especializada002@tre-rs.jus.br e especializada160@trers.jus.br, para uso exclusivo dos Chefes de Cartório das Zonas Eleitorais Especializadas e seus substitutos, e assessoriacace@tre-rs.jus.br
para uso dos assessores, integrantes da Assessoria Técnica dos Desembargadores Eleitorais e da Corregedoria Regional Eleitoral, e
respectivos suplentes.
§ 2º A comunicação eletrônica entre a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal ou o Ministério Público Eleitoral que contenham solicitações ou
informações alusivas aos processos de competência das Zonas Eleitorais Especializadas será realizada exclusivamente por meio dos e-mails
especializada002@tre-rs.jus.br e especializada160@tre-rs.jus.br, conforme a Zona Eleitoral a que se destine.
§ 3º O envio eletrônico de arquivos de imagem, texto, áudio e demais dados será efetuado por intermédio de serviço indicado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação, resguardado o amplo e irrestrito sigilo das comunicações.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º As atribuições dos servidores da CACE estão compreendidas nas competências previstas para as respectivas unidades de lotação no
Regulamento Interno da Secretaria do TRE-RS, garantido o apoio mútuo e a irrestrita colaboração entre os integrantes da Comissão.
§ 1º Compete a todos os integrantes da CACE:
I – analisar os casos submetidos à sua apreciação;
II – prestar apoio técnico ou jurídico aos magistrados e aos servidores das Zonas Eleitorais Especializadas;
III – realizar pesquisas e estudos técnicos ou jurídicos;
IV – elaborar informações, relatórios, laudos e pareceres técnicos ou jurídicos;
V – permanecer à disposição dos magistrados das Zonas Eleitorais Especializadas por ocasião das medidas judiciais urgentes;
VI – efetuar contatos interinstitucionais e outras tarefas relacionadas ao seu objeto de atuação.
§ 2º A Corregedoria Regional Eleitoral orientará a atuação cartorária no tocante à tramitação e ao cumprimento dos atos praticados nos feitos
previstos no § 1o do art. 1° da Resolução TRE-RS n. 326/19, conforme a Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
§ 3º Excluem-se das atribuições as atividades não inseridas no trabalho de assessoramento, assistência e apoio técnico, tais como:
I – a realização das rotinas cartorárias e serviços administrativos pertinentes à tramitação de processos, procedimentos, documentos e demais
expedientes distribuídos aos Juízes das Zonas Eleitorais Especializadas;
II – a execução e o cumprimento de decisões administrativas ou judiciais;
III – o assessoramento para a prolação de despachos sem carga decisória, como os atos meramente ordinatórios;
IV – a inserção de dados no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP), no Processo Judicial Eletrônico (PJE), e
demais programas informatizados utilizados pela Justiça Eleitoral;
VI – a realização de audiências;
VII – o acompanhamento das penas restritivas de direitos.
§ 4º Compete aos servidores lotados na Assessoria Técnica dos Desembargadores Eleitorais e na Secretaria da Corregedoria Regional
Eleitoral, preferencialmente, o assessoramento e a assistência técnico-jurídica aos magistrados das Zonas Eleitorais Especializadas, a
elaboração de minutas de decisões interlocutórias e sentenças.
§ 5º Compete aos servidores lotados na Secretaria de Controle Interno e Auditoria a avaliação sobre dados contábeis, financeiros e
patrimoniais relacionados aos feitos de competência das Zonas Eleitorais Especializadas.
§ 6º Compete aos servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação o oferecimento e a execução de soluções técnicas adequadas
à análise e ao processamento dos dados coletados nos feitos submetidos à autuação da CACE, bem como o fornecimento de suporte técnico
para desenvolvimento e adaptação de sistemas, suporte operacional, e implementação da segurança da informação.
Art. 5º Os servidores acumularão as atribuições previstas na presente Portaria com as atividades habitualmente desenvolvidas no TRE-RS,
podendo ser submetidos à designação exclusiva para atuação junto à CACE diante da complexidade e características dos processos que lhes
forem afetos, a critério da Presidência do Tribunal, ouvido previamente o titular da Secretaria de origem do servidor.
Art. 6º Os trabalhos desempenhados pela CACE têm preferência sobre as demais atividades e rotinas exercidas pelos servidores, ressalvada a
atuação em processos e procedimentos urgentes.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Os trabalhos dos integrantes da CACE observarão os procedimentos previstos na Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE) e
demais normas previstas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal Superior Eleitoral para a tramitação dos
processos e procedimentos criminais.
§ 1º Determinado o sigilo de inquéritos, processos ou procedimentos pela autoridade judicial, todos os documentos, peças e informações a
eles alusivas tramitarão sob amplo e irrestrito segredo de justiça no âmbito das Zonas Eleitorais e do Tribunal Regional Eleitoral desde a
protocolização, até determinação judicial em contrário.
§ 2º Caso a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral ou a parte interessada requeiram a tramitação em sigilo de qualquer documento, a
Justiça Eleitoral dar-lhe-á tratamento sigiloso até que o respectivo requerimento seja apreciado pela autoridade judiciária.
§ 3º É dever dos servidores dos cartórios das Zonas Eleitorais Especializadas e daqueles que integram a CACE manter amplo sigilo sobre o
trabalho desenvolvido, mesmo depois de concluído.
§ 4º É vedado aos servidores dos cartórios das Zonas Eleitorais Especializadas e aos integrantes da CACE:
I – fornecer entrevistas ou divulgar dados ou informações sobre as atividades desempenhadas pela Comissão sem autorização prévia da
Presidência do Tribunal e da Corregedoria Regional Eleitoral.
II – emitir informação sobre os expedientes relacionados ao objeto da Resolução TRE n. 326/19, fora do âmbito dos respectivos processos,
observadas suas atribuições funcionais, ainda que em tese;
III – manifestar, em qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento ou findo;
IV – fornecer ou divulgar as informações de caráter sigiloso, conhecidas ou obtidas em decorrência do exercício de suas funções.
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Art. 8º A Administração fornecerá a infraestrutura necessária incluindo o desenvolvimento, adaptação e implementação de mecanismos e
programas de computador necessários à realização dos trabalhos desenvolvidos pela CACE e pelas Zonas Eleitorais Especializadas, a fim de
garantir a observância das normas processuais e procedimentais aplicáveis aos feitos e preservar o sigilo de dados e informações sob segredo
de justiça.
Art. 9º Os casos omissos serão encaminhados pelo Secretário Judiciário à Presidência do Tribunal.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.
Desembargador ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA E MANDADO
Ação Penal: 46-28.2019.6.21.0002
Protocolo: 8.476/2019
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA
ADV.: Samuel Menegon de Bona – OAB/RS 110.397
ADV.: Marco Aurélio Figueiró Júnior – OAB/RS 88.670
ADV.: André Luis dos Santos Barbosa – OAB/RS 90.861
ADV.: Bibiane Fernandes de Avila – OAB/RS 90.861
Tendo em vista a necessária oitiva de testemunhas PUBLIQUE-SE Nota de Expediente para intimação dos procuradores da parte (nos termos
do art. 215 inciso I, do CNJE), para ciência da expedição das Cartas Precatórias Inquiritórias n. 003/2019, enviada à 066ª Zona Eleitoral de
Canoas/RS, e a de n. 002/2019 à 133ª Zona Eleitoral de Triunfo/RS, para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral
Srs. Monir Ferranti e Nestor Batisti, respectivamente.
Dê-se publicidade, também, a designação de audiência para o dia 24/07/2019, às13h55min, à realizar-se na 133ª Zona Eleitoral de Triunfo/RS,
conforme certidão e comunicação eletrônica recebidas (fls. 370/372).
Tendo decorrido o prazo estabelecido em despacho anterior (fls. 349/351, item 4), sem manifestação dos procuradores do réu, EXPEÇA-SE
mandado de intimação pessoal do réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação junto à presente Ação Penal,
convalide a Resposta à Acusação apresentada assim como o rol de testemunhas (fls. 319/339), complementando os dados pessoais
necessários para a intimação das mesmas sob pena de entendimento pela desistência de inquirição, tome ciência da audiência aprazada para
o dia 21/08/2019, às 14h30min a realizar-se no Foro Central II na Rua Manoelito de Ornelas n. 50, 23º andar, sala n. 2302.
Não sendo regularizada a representação do réu no prazo acima determinado, INTIME-SE A Defensoria Pública da União para assumir a
defesa.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Diligências legais.
Em 03 de julho de 2019.
ANTONIO C. A. DO NASCIMENTO E SILVA,
Juiz Eleitoral.

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 31/2019 - 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:
Movimento Democrático Brasileiro - MDB 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cachoeira do Sul-RS, 02 de julho de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-44.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) ALEXANDRE AGNE SOUZA LEAL-OAB
61393)
RESPONSÁVEL(S) : NEWTON DE OLIVEIRA FORTES E GIOVANI FERREIRA SANTANA (ADV(S) ALEXANDRE AGNE SOUZA LEAL-OAB
61393)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB CACHOEIRA DO SUL/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 13.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 14-19), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor
da declaração apresentada, opinando pela regularidade da declaração de ausência apresentada e aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira e a emissão de recibos de doação no exercício financeiro. O partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - CACHOEIRA DO
SUL/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 27 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 10-59.2019.6.21.0010
INQUÉRITO - Crimes Eleitorais - ART. 10, caput, e ART. 11, III, LEI N. 6091/74 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal de Santa Cruz do Sul/RS sob o número de registro IPL n. 0013/2019-4, a partir do
Ofício n. DI 00730.012169/2018 do Ministério Público Eleitoral de Cachoeira do Sul.
O parquet solicitou a instauração do apuratório para verificação da prática de crime de transporte irregular de eleitores, ocorrido durante o
pleito de 2018, na seção eleitoral n. 028, da 010ª ZE de Cachoeira do Sul/RS, promovido pelo veículo IWT 3126, registrado em nome de
Flaviane Bragamonte Dias.
O inquérito foi instruído pela autoridade policial, conforme Memorando n. 0010/2019, fl. 14, e Informação de n. 029/2019 (fls. 22-25).
Ao final da colheita de informações, sobreveio relatório da autoridade policial (fls. 26-28) no qual aduziu-se 'não haver elementos que permitam
a continuidade das investigações', concluindo pelo não indiciamento.
Após, os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que apresentou promoção pelo arquivamento dos autos do Inquérito Policial (fl.
33-33v).
É o sucinto relatório.
Decido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do Inquérito Policial, pois a materialidade e autoria do delito não foram comprovadas.
Na oportunidade, referiu: '... considerando-se a ausência de indícios mínimos de materialidade e de autoria para o oferecimento de Denúncia,
o Ministério Público entende pela inexistência de justa causa para a ação penal'.
Com razão o Ministério Público Eleitoral.
A partir dos procedimentos investigatórios realizados (inquirição de Adroaldo Schmidt Carlos, oitiva dos membros da seção eleitoral - Seção n.
027), a Polícia Federal concluiu não haver elementos para continuidade das investigações.
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Assim, inexistentes elementos capazes de comprovar a materialidade delituosa e prejudicada a identificação da autoria do fato, conforme
relatório da autoridade policial, determino o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial, por insuficiência probatória, consoante promoção do
Ministério Público Eleitoral de Cachoeira do Sul/RS, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.
Intime-se o MPE.
Após, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 27 de junho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 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.
Juntado o petitório de fl. 68, defiro, em parte, o pedido de dilação de prazo, tendo em vista que já foram concedidos 15 (quinze) dias para
manifestação.
Em sendo assim, concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para que o postulante apresente defesa.
Intime-se por meio do procurador, por nota de expediente, no DEJERS.
Dil.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 159/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-45.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ MURAD BESSOW E CESAR GILMAR TROJAHN (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102), JÚLIO
ROBERTO FERREIRA LOPES
Vistos.
Não houve a apresentação da prestação de contas do exercício pelo Partido e responsáveis. Em face da constituição de procurador nos autos,
determino a notificação do Partido, por meio de seu procurador, por nota de expediente no DEJERS, para que apresente a prestação de
contas do exercício 2017 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem julgadas como não prestadas as contas.
Dil.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 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.
Recebo a defesa, ainda que intempestiva.
A diligência requerida na peça de defesa, pelos motivos alinhavados, merece acolhida.
In casu, as partes requerem a produção de prova documental, a ser obtida através da expedição de ofício à instituição bancária do Banrisul.
Em síntese, intentam a obtenção de cópia dos recibos de saque e microfilmagens de cheques compensados na conta bancária n. 0608246306,
de agosto de 2016 a janeiro de 2017. Justificam a necessidade, aduzindo que, de posse de tal documentação, ser-lhe-ia possível saber quem
efetuou o levantamento das quantias e o destino que lhes foi dado; a partir daí, diligenciarem para obterem as notas fiscais e recibos
pertinentes aos gastos efetuados.
Ainda que, em outra oportunidade a diligência ora postulada tenha sido indeferida (conforme despacho de fl. 75), revendo, entendo ser
pertinente ao feito a obtenção da documentação pretendida e cabível por força do disposto no art. 39, caput, da Resolução do TSE n.
23.546/2017. Obtempero que a pertinência deve-se ao fato de que, até o presente momento, o montante mais significativo de irregularidade
apurada refere-se ao manuseio de recursos públicos e que, ainda em sede de prestação de contas, não há impedimento a esta autoridade
judiciária, em face dos fatos apurados, verifique a incidência das regras e princípios constitucionais que regem a responsabilidade daqueles
que manuseiam os referidos recursos.
Isso posto, defiro o pedido constante da letra b., constante da defesa de fl. 114.
Deixo de apreciar o pedido de letra a., por entender matéria relativa ao mérito do feito, apreciável em sede de decisório final.
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Quanto à reabertura do prazo para complementação da defesa (pedido de letra c.) e requerimento genérico de produção de provas (pedido de
letra d.), aguarde-se o resultado da diligência a ser empreendida.
Intimem-se pelo DEJERS.
Expeça-se ofício à instituição bancária. Prazo de resposta: 15 dias.
Dil.
Cachoeira do Sul, 03 de julho de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-51.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO-OAB 99507)
RESPONSÁVEL(S) : ANITO JOSÉ HAUBERT E MARLISE CECÍLIA KLEIN HAUBERT (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO-OAB 99507)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Almirante
Tamandaré do Sul/RS.
Inicialmente, diante da informação da omissão da agremiação partidária quanto à apresentação das contas relativas às eleições - 1º e 2º
turnos de 2018 - foram determinadas as providências previstas no art. 52, §6º da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Intimada, a agremiação apresentou as contas (fls. 54-87) acompanhadas dos instrumentos de mandato (fls. 55-7).
Publicado o edital n.º 25/2019 (fl. 88), não houve impugnação (fl. 92).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 93-4).
Regularmente intimada, a agremiação silenciou (fls. 95-7).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 98-100) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 103).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido silenciou (fl. 104-6).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito não cumprido pela agremiação
partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentadosextratos
compreendendo todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da
conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a
realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a
prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Almirante Tamandaré do
Sul/RS referente às Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 03 de julho de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-66.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chapada
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CHAPADA-RS (ADV(S) GABRYEL OTT IHME-OAB 97436 E PAULO ROBERTO
HIME-OAB 32588)
RESPONSÁVEL(S) : ADÉLIO ALVES DE OLIVEIRA E ROGÉRIO ANTÔNIO BAYS (ADV(S) GABRYEL OTT IHME-OAB 97436 E PAULO
ROBERTO HIME-OAB 32588)
Vistos, etc.
Tendo em vista que não foram constatadas, pela unidade técnica, quaisquer impropriedades ou irregularidades, emita-se o Parecer
Conclusivo, com posterior vista ao MPE pelo prazo de 15 dias.
Após, voltem conclusos.
Carazinho, 03 de julho de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 187/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-86.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CARAZINHO-RS (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E
RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
RESPONSÁVEL(S) : ACÁCIO SCHEIDT DE SOUZA E LUÍS FERNANDO PASIN (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E
RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
Vistos.
Publique-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício por meio de edital, dando-se ciência ao Ministério Público, na
forma do §1º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo de 15 dias da publicação, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação das contas, nos termos do §3º do art. 31
da Resolução supracitada.
Em seguida, proceda-se ao exame preliminar da prestação de contas ora apresentada, e, se verificada a ausência das peças previstas no art.
29 da Res. TSE nº 23.464/2015, intime-se para complementação em 20 (vinte) dias. Findo esse prazo, sem apresentação das peças, voltem
conclusos para fins do disposto no art. 34, § 4º, Res. TSE nº 23.546/2017.
Por outro lado, com a manifestação da agremiação partidária, ou ausente necessidade de complementação das peças, proceda-se ao exame
de prestação de contas e, constatadas impropriedades ou irregularidades, intimem-se o partido e os responsáveis para manifestação, no prazo
de 30 dias.
Decorrido o prazo, emita-se parecer conclusivo, com posterior vista ao MPE pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 37, Res. TSE nº 23.546/2017).
Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo, intimem-se nos moldes do art. 38 da Res.TSE n.º 23.546/2017.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Carazinho, 03 de julho de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

16ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 11/2019
PRAZO: 3 dias A Doutora LUCIANA FEDRIZZI RIZZON, Juíza Eleitoral da 16ª Zona de Caxias do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível notificar o Diretório Estadual do
Avante acerca da sentença exarada nos autos do Processo PC n. 55-79.2018.6.21.0016, referente à omissão da prestação de contas do
Diretório Municipal do Avante deste Município, exercício 2017, fica por meio deste devidamente NOTIFICADO da sentença cujo dispositivo
segue: “Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE do município de Caxias do Sul-RS, relativas ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas e a
suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação. Publique-se. Registre-se. Intime-se
o Partido por carta e o MPE pessoalmente. Notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão. Com o trânsito
em julgado, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a determinação de suspensão do registro de
anotação do órgão de direção municipal do AVANTE de Caxias do Sul-RS, com cópia da presente decisão judicial e da respectiva certidão de
trânsito em julgado. Após, anote-se no SICO e arquivem-se os autos. Caxias do Sul, 21 de maio de 2019. Sérgio Fusquine Gonçalves, Juiz
Eleitoral Substituto.” 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. Caxias do Sul-RS, 03 de julho de 2019. Eu, Marcelo Reginatto, Chefe de Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi. Luciana Fedrizzi Rizzon, Juíza Eleitoral.
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20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 177/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-20.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mariano Moro
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE MARIANO MORO/RS (ADV(S) CLEOCIR BARBIERI-OAB 70851)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO MOCELIN E GILBERTO BAZZAN (ADV(S) CLEOCIR BARBIERI-OAB 70851)
Vistos.
Diante do parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas partidárias, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis,
na pessoa de seu advogado, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo – art. 38 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Diligências legais.
Erechim, 03 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-80.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE ITATIBA DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO LUIS SBARDELOTO E MARCIA REGINA ZUCHI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
Apresentada defesa pelo partido e respectivos responsáveis, dê-se vista às partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 03 (três)
dias, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos.
Diligências legais.
Erechim, 03 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-95.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ITATIBA DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB
90344)
RESPONSÁVEL(S) : JULIA ANTONIA BAGNARA CONSOLI E ARIVELTON OLIVOTTO (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
Apresentada defesa pelo partido e respectivos responsáveis, dê-se vista às partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 03 (três)
dias, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos.
Diligências legais.
Erechim, 03 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-65.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS DE ITATIBA DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : EMERSON ZANDONAI E ELISA STRINGHINI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
Apresentada defesa pelo partido e respectivos responsáveis, dê-se vista às partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 03 (três)
dias, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos.
Diligências legais.
Erechim, 03 de julho de 2019
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MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-10.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (ADV(S) PEDRO ROBERTO MULLER-OAB 27273)
RESPONSÁVEL(S) : ALOISIO LEO MALLMANN E RONIVON FERREIRA DA CUNHA (ADV(S) PEDRO ROBERTO MULLER-OAB 27273)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do Partido Social Democrático do município de Estrela/RS.
O órgão partidário prestou contas no prazo legal, tendo a serventia eleitoral exarado relatório conclusivo pela sua aprovação.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas.
Vieram conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer
irregularidade nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Social Democrático do município de Estrela/RS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Estrela, 03 de julho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-77.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) MAURICIO HALLMANN-OAB 55749)
RESPONSÁVEL(S) : ALFREDO IGNACIO BARTH E JOÃO CARLOS ECKERT (ADV(S) MAURICIO HALLMANN-OAB 55749)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PROGRESSISTAS, do município de Estrela/RS.
O órgão partidário prestou contas no prazo legal, tendo a serventia eleitoral exarado relatório conclusivo pela sua aprovação.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas.
Vieram conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer
irregularidade nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do Progressistas, do município de Estrela/RS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
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Estrela, 03 de julho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-17.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) AMARILDO LUIS DA SILVA-OAB 87962)
RESPONSÁVEL(S) : AMARILDO LUIS DA SILVA E TEREZINHA CLEIVA SARAIVA BENDER (ADV(S) AMARILDO LUIS DA SILVA-OAB
87962)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do Partido Democrático Trabalhista do município de Fazenda Vilanova/RS.
O órgão partidário prestou contas no prazo legal, tendo a serventia eleitoral exarado relatório conclusivo pela sua aprovação.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas.
Vieram conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer
irregularidade nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista do município de Fazenda Vilanova/RS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Estrela, 03 de julho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-91.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) MARCOS SIGNORI-OAB 100590)
RESPONSÁVEL(S) : LEO MOTA E ANGELITA LEMOS DA SILVA (ADV(S) MARCOS SIGNORI-OAB 100590)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do Partido Social Democrático do município de Fazenda Vilanova/RS.
O órgão partidário prestou contas em 09.05.2019, tendo a serventia eleitoral exarado relatório conclusivo pela sua aprovação.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas.
Vieram conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer
irregularidade nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Social Democrático do município de Fazenda Vilanova/RS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Estrela, 03 de julho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-83.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) MARCELO JULIANO MELLO DE FRANCESCHI-OAB 49815)
RESPONSÁVEL(S) : ALVARO DA SILVA BRANDAO E JAQUELINE FIEGENBAUM (ADV(S) MARCELO JULIANO MELLO DE FRANCESCHIOAB 49815)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO de Fazenda
Vilanova.
O partido após o transcurso do prazo legal para apresentação de contas foi notificado para cumprir com o seu dever legal e apresentou
declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico (fl. 16), as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a
inexistência de arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos
públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do Partido
Republicano Brasileiro de Fazenda Vilanova na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Estrela, 03 de julho de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-61.2018.6.21.0025
ELEIÇÕES - PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
RESPONSÁVEL(S) : MARIANA DIAZ ISQUIERDO E MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil - PC do B de Jaguarão/RS, relativas às Eleições 2018.
Constatada a omissão da apresentação das contas, informada pelo cartório, foi determinado e na fl. 5 a intimação do órgão partidário seus
responsáveis para que suprissem a omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 52, § 6º, IV da Res. TSE 23.553/2017.
Intimados para prestar contas e constituir advogado, tanto o prazo para entrega das contas quanto o da regularização da
representação processual transcorreu in albis, segundo certidão de fl. 41.
Foi determinado à fl. 42: imediata suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário do órgão municipal do PC do B de Jaguarão;
diligências do art. 30 da Res. TSE 23.546/2017 e oitiva do Ministério Público Eleitoral.
O cartório certificou à fl. 53 que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário, nem há indícios de registro no sistema SPCEWEB, da
Justiça Eleitoral. Outrossim, certifica, também, que não há registro de conta bancária para referido partido.
Foi dada vista ao Parquet, que se manifestou pelo julgamento no sentido de considerar as contas não prestadas (fl. 55-55v.)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
No caso dos autos, verifico que o Partido Comunista do Brasil - PC do B do município de Jaguarão, RS não apresentou prestação de contas de
campanha relativas às Eleições 2018 no prazo previsto na resolução supracitada e, regularmente notificado, permaneceu omisso.
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Isso posto, com base no artigo 77, inciso IV da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista
do Brasil - PC do B do município de Jaguarão, RS, referentes à campanha das Eleições 2018, ante os fundamentos declinados.
Assim, diante da declaração de contas não prestadas, faz-se necessária a imediata suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário,
mantida enquanto perdurar a inadimplência com relação a apresentação da prestação de contas de campanha das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se ao TSE e ao TRE/RS, bem como aos Diretórios Estadual e Nacional, acerca da suspensão do
recebimento de cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Jaguarão, 04 de julho de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 188/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 23-89.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
Partes
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL de Palmeira das Missões
Defensor constituído: ADELAR KREMER (OAB/RS 49.372)
Responsável: ADILSON SEVERO BARBOSA, Presidente
Defensor constituído: ADELAR KREMER (OAB/RS 49.372)
Responsável: RAUL BARBOSA, Tesoureiro
Defensor constituído: ADELAR KREMER (OAB/RS 49.372)
Palmeira das Missões, 4 de julho de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar.
“(…)
Transcorridos os prazos supra, verifique a unidade técnica se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas,
intimando-se, em caso de eventual ausência de documentos, o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação
no prazo de 20 (vinte) dias.
(...)
Palmeira das Missões, 29 de abril de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. 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. 23.464/15) – Ausentes extratos das contas 410925961 e 410925960;
2. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
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.
Palmeira das Missões, 04 de julho de 2019.
Daniel Osowski, Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 137-62.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, Órgão Municipal do Município de Palmeira das Missões/RS
Responsável: PROCOPIO BRIZOLA WESTPHALEN, PRESIDENTE
Palmeira das Missões, 4 de julho de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
Intime-se o partido e responsáveis para se manifestarem acerca da informação e da juntada no prazo de três dias.
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(...)
Palmeira das Missões, 18 de julho de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-93.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB PONTÃO (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752 E PATRICIA
TAPPARELLO-OAB 84838)
RESPONSÁVEL(S) : CATI ADRIANA BUENO EITELVEIN E JANETE TERESINHA BRATZ (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCHOAB 89752 E PATRICIA TAPPARELLO-OAB 84838)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do Município de Pontão – RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 (fl. 27),
assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por
advogado (fls. 07/08 e 28 e 30).
Foi juntada a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04 e 05).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 13), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas (fl. 23).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl. 32), sobreveio manifestação técnica do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, incisos II, III e IV,
da referida Resolução (fl. 33 e 34).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas (fl. 37).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Partido Socialista
Brasileiro – PSB, do Município de Pontão – RS.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi uma importante inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada,
primeiramente, pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento utilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Pela análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada
através do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma
do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Publicado o edital, não houve impugnações no prazo legal. O documento de fl.32 atestou que não foi constatada movimentação financeira em
conta do partido. Da mesma forma, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao Órgão
Partidário em exame.
A análise técnica concluiu pela efetiva inexistência de movimentação financeira no exercício de 2017 e pela ausência de irregularidade (fl. 33 e
34).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do
Município de Pontão – RS, com fulcro no art. art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 01 de julho de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-81.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDO POLITICO - ORGÃO DE DIREÇÃO
PARTIDÁRIA - ORGÃO PROVISÓRIO
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM PASSO FUNDO/RS (ADV(S) LEANDRO BUSSOLOTTO-OAB 53855)
RESPONSÁVEL(S) : PATRIC CAVALCANTI, RODOLFO SILVA BOITA, CRISTIAM THANS E ADEMIR JOSÉ MORAES DOS SANTOS
(ADV(S) LEANDRO BUSSOLOTTO-OAB 53855)
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Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Democratas – DEM, do município de Passo Fundo – RS,
em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pelas
Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 35 a 39).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 21 a 30).
Foi publicado o Edital n.º 31/2018 (fl. 53) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 06 de agosto de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação.
A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo (fls.
74/75).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fl. 78/79).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Democratas – DEM, do município de Passo Fundo – RS, referentes ao exercício 2017.
Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em sua análise, não
constatou irregularidades, apontando apenas o não envio da escrituração contábil digital à Receita Federal e a Relação incompleta
identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido, inconsistência de natureza formal.
Entretanto, considerando o conjunto das peças apresentadas, trata-se de mera impropriedade que não compromete a análise das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação, com
ressalvas, é a medida que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem irregularidades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação e considerando meramente a de
inconsistência de natureza formal, suprida pela apresentação dos demais documentos, acolho o parecer ministerial e recepciono a prestação
de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Democratas – DEM, do município de Passo
Fundo – RS, referentes ao Exercício de 2017, base no art. 46, inciso II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 01 de julho de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-49.2019.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PONTÃO - PDT (ADV(S) PATRICIA TAPPARELLO-OAB 84838)
RESPONSÁVEL(S) : EURICO RIBEIRO DE CAMPOS E MARIA DA APARECIDA RAMOS (ADV(S) PATRICIA TAPPARELLO-OAB 84838)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de Pontão –
RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 (fl. 02),
assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por
advogado (fls. 04 e 05).
Foi juntada a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 15 e 16).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 20), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas (fl. 23).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl. 36), sobreveio manifestação técnica do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, incisos II, III e IV,
da referida Resolução (fl. 37 e 38).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas (fl. 41).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT, do Município de Pontão – RS.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi uma importante inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada,
primeiramente, pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento utilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
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Pela análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada
através do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma
do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Publicado o edital, não houve impugnações no prazo legal. O documento de fl.36 atestou que não foi constatada movimentação financeira em
conta do partido. Da mesma forma, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao Órgão
Partidário em exame.
A análise técnica concluiu pela efetiva inexistência de movimentação financeira no exercício de 2017 e pela ausência de irregularidade (fl. 37 e
38).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do
Município de Pontão – RS, com fulcro no art. art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 01 de julho de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 98-62.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Coxilha
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE COXILHA - PTB (ADV(S) CLEBER ORO-OAB 85613)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO SIMÃO DE OLIVEIRA FLORES E DEJAIR ROSBACH DA COSTA (ADV(S) CLEBER ORO-OAB 85613)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do Município de Coxilha – RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 (fl. 02),
assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por
advogado (fls. 08 e 09).
Foi juntada a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 10/15).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 16), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas (fl. 19).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl. 32), sobreveio manifestação técnica do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, incisos II, III e IV,
da referida Resolução (fl. 33 e 34).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas (fl. 37).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB, do Município de Coxilha – RS.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi uma importante inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada,
primeiramente, pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento utilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Pela análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada
através do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma
do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Publicado o edital, não houve impugnações no prazo legal. O documento de fl. 32 atestou que não foi constatada movimentação financeira em
conta do partido. Da mesma forma, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao Órgão
Partidário em exame.
A análise técnica concluiu pela efetiva inexistência de movimentação financeira no exercício de 2017 e pela ausência de irregularidade (fl. 33 e
34).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do
Município de Coxilha – RS, com fulcro no art. art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 01 de julho de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
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35ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2019
O Doutor Marco Luciano Wächter, Juiz Eleitoral da 035ª Zona de Pinheiro Machado-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 Israel Azambuja, 415 em Pinheiro
Machado, 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 Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício 2018, dos diretórios municipais. OBJETO:
Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos do seguinte partidos político: Partido Democrático Trabalhista – PDT
de Pedras Altas. Responsáveis: MARIO TEIXEIRA DE MELLO (Presidente) e RICARDO MARINS DE CARVALHO (Tesoureiro). Democratas –
DEM de Pinheiro Machado. Responsáveis: MARIA TEREZINHA RODRIGUES (Presidente) e RENAN RODRIGUES DUTRA (Tesoureiro).
Partido Liberal – PL de Pinheiro Machado. Responsáveis: LEANDRO GARCIA SOARES (Presidente) e BRUNO RITTA SILVEIRA (Tesoureiro).
Partido Republicano Brasileiro – PRB de Pinheiro Machado. Responsáveis: AGAMENON ACHILES GONÇALVES VIEIRA (1º Presidente) e
BRUNO DE MORAES NUNES (1º Tesoureiro). Partido dos Trabalhadores – PT de Pinheiro Machado. Responsáveis: EVERALDO PIRES
VALÉRIO (Presidente) e ODETE BRUM TEIXEIRA (Secretária de Finanças e Planejamento). Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Pinheiro
Machado. Responsáveis: JORGE LUIZ WESCHENFELDER DUARTE (Presidente) e ALCIR DOS SANTOS WITTER (Tesoureiro). PRAZO: No
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E,
para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS). Eu, Alexander Pimentel Mendonça, Chefe de Cartório da 035ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi. Marco Luciano Wächter, Juiz Eleitoral.

43ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019
O Doutor ULISSES DREWANZ GRÄBNER , Juiz Eleitoral Substituto da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-RS, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Bento Gonçalves,
n. 1850, em Santa Vitória do Palmar, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE 23.546/2017, a(s) declaração(ões) de ausência de movimentação de recursos relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipal(is) abaixo identificado(s). OBJETO: Publicidade da declaração de
ausência de movimentação de recursos - Exercício 2018, do diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Santa Vitória do Palmar,
tendo como responsáveis os senhores Neri Pinto Mirapalhete (Presidente) e Carlos Olmiro Collasso Moreira (Tesoureiro). PRAZO: No prazo de
03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E,
para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juíz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume. Santa Vitória do Palmar-RS, 04 de julho de 2019. Eu, _ Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral,
preparei e conferi. ULISSES DREWANZ GRÄBNER, Juiz Eleitoral.

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N.27/2019 - 45ZE
O Doutor LUIS CARLOS ROSA, Juiz Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§
da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais
- Exercício 2018, dos diretórios/comissões provisórias municipais abaixo indicados.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial referentes ao exercício financeiro de 2018, do
seguinte partido político:
PARTIDO VERDE – PV do município de Santo Ângelo;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Ângelo-RS, 26 de junho de 2019.
Eu, Luciana Gastmann, Chefe de Cartório Substituta da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 177/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-12.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
RESPONSÁVEL(S) : VINICIUS MAKVITZ E REALDI LACORTT ALMEIDA (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
Vistos.
Considerando a manifestação do órgão técnico (fl. 18), determino a intimação das partes para se manifestarem no prazo de três dias (art. 45,
VII da Resolução TSE n. 23.546/17).
Após, voltem conclusos.
Santo Ângelo, 03 de julho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-72.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANTONIO CARLOS ROUSSELET NETO-OAB 67735)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR OLIVEIRA MARCIANO ROTILLI E RAFAEL DIAS ROTILLI (ADV(S) ANTONIO CARLOS ROUSSELET NETOOAB 67735)
Vistos.
Considerando a manifestação do órgão técnico (fl. 18), determino a intimação das partes para se manifestarem no prazo de três dias (art. 45,
VII da Resolução TSE n. 23.546/17).
Após, voltem conclusos.
Santo Ângelo, 03 de julho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-87.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JÚLIO CÉSAR BARRERA MATOS-OAB 110418 E LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHAOAB 24832)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ROBERTO BORIN (ADV(S) JÚLIO CÉSAR BARRERA MATOS-OAB 110418 E LUIS CLOVIS MACHADO DA
ROCHA-OAB 24832), LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA (ADV(S) JÚLIO CÉSAR BARRERA MATOS-OAB 110418 E LUIS CLÓVIS
MACHADO DA ROCHA-OAB 24832)
Visto.
Intime-se o órgão partidário para que se manifeste acerca do Exame da Prestação de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Transcorrido o prazo, a analista designada deverá emitir parecer conclusivo, na forma do art. 36 da referida Resolução.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 37 da Resolução TSE
23.546/2017.
Santo Ângelo, 03 de julho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-61.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RESPONSÁVEL(S) : HORST DALTRO STEGLICH E ALDAIR GOERGEN (ADV(S) SILVANA ANTUNES LISSARASSA-OAB 68571)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 74-75), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 77), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 03 de julho de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 31/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos, MM Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 403,
Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, com OBJETO de dar Publicidade, à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018 do
seguinte diretório municipal:
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Barão do Triunfo
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, aos 04 dias do mês de julho, do ano de 2019. Eu, Luciano França de Britto, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos,
Juiza Eleitoral.

51ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2019 - 51 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 1-05.2019.6.21.0073
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - art. 312, do Código Eleitoral - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BELEDELI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : RAFAEL MANEA (ADV(S) ALINE DANTAS MULLER NETO-OAB 65793)
Vistos.
Designo audiência para o dia 23/08/2019, às 10h30min, para o oferecimento da proposta de transação penal.
Intime-se o autor do fato por mandado e a sua procuradora por nota de expediente.
Diligências legais.
São Leopoldo, 03 de julho de 2019
LUCIANA BELEDELI
Juíza Eleitoral da 051ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 058/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 093/2019
Processo: 23-45.2018.6.21.0058
Protocolo: 22.644/2018
Espécie: Prestação de Contas Partidária – Eleição 2017
Partido: PSD
Município: Vacaria/RS
Advogado: Rubens Antonio dos Santos Filho – OAB/RS – 82.846
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
101, inciso III da Res. TSE nº 23.553/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada, para,
querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação desta.
Em, anexo, cópia da decisão.
Presidente: Claudiomir Lira de Lima
Vacaria, 04 de julho de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PSD de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, em
28/06/2018, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 43.
Publicado o balanço patrimonial em 03/07/2018, não houve impugnações (fl. 46).
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Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 47) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava incompleta. Não
houve manifestação pelo partido (fls. 51).
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 60), concluindo pela desaprovação das contas , com base no inciso III do art. 46, da Resolução nº 23.464/15
do TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 62).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas consta(m) a(s) seguinte(s) falha(s) que compromete(m) a regularidade das
contas:
- Falta de documentos solicitados no relatório preliminar (fl. 47).
- Não foi aberta c/c bancária, nos termos do art. 6º da Res. TSE 23.464/15, e, por consequência falta dos extratos bancários.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 60) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 62), e, com fulcro
no artigo 46, inc. III, alíneas “a,” “b” e “c” da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo DESAPROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro
de 2017 do Diretório Municipal do PSD do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 13 de junho de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-23.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
RESPONSÁVEL(S) : NECEDIR FRANCISCO CELLI E JAIR TONIN (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
Vistos.
Trata-se de novo pedido de expedição de GRU pela agremiação partidária, a qual deixou transcorrer o prazo anterior.
Diante do exposto, excepcionalmente, defiro a expedição de nova GRU, observando-se o disposto no despacho de fl. 87, devendo, ainda, a
parte efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias a contar a presente intimação.
Transcorrido o prazo sem pagamento, voltem conclusos para rescisão do parcelamento deferido e o encaminhamento dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral.
D.L.
Marau, 03 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019
A Doutora CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA, Juíza Eleitoral da 071ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, 253,
em Gravataí, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, com fulcro no art. 52, §6º, incs I, al “b” e II da Resolução
TSE nº 23.553/2017, a Prestação de Contas de Campanha dos candidatos e dos órgãos partidários municipais das Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos órgão partidário municipal de GLORINHA:
Partido
Número Controle
Progressistas - 11
P11000485502RS0529143
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
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Gravataí-RS, 26 de junho de 2019.
Eu, Mário Faustino Borges Lima, Chefe de Cartório Substituto da 071ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA,
Juíza Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019
A Doutora Rosangela Carvalho Menezes, Juíza Eleitoral da 74ª Zona de Alvorada/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 Viamão, 49, em Alvorada,
se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, de
diretório(s) municipal(is).
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do(s) seguinte(s) diretório(s):
Partido Popular Socialista – PPS – de Alvorada/RS; Clayton Alexsandro da Silva Ortiz, presidente; Antonio Marcos Rocha da Silva, tesoureiro –
Proc. 11-46.2019.6.21.0074;
PRAZO: No prazo de 3 (três), qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos demais e 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local
de costume.
Alvorada-RS, 03 de julho de 2019.
Eu, Leandro Teixeira Abreu, Chefe de Cartório da 74ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Rosangela Carvalho Menezes,
Juíza Eleitoral da 74ª ZE/RS.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
A Exma. Sra. Dra. Rosangela Carvalho Menezes, Juíza Eleitoral da 074ª Zona de Alvorada-RS, na forma do art. 708, inciso III, da
Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, situado na
Rua Viamão, nº 49, em Alvorada/RS, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, as Prestações de Contas de
Campanha das Eleições Gerais de 2018, das agremiações partidárias de Alvorada/RS.
OBJETO: Publicidade da(s) Prestação(ões) de Contas de Campanha, do(s) seguinte(s) partido(s):
PPS – Partido Popular Socialista (Proc. 6-24.2019.6.21.0074).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias da publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá examinar as prestações de contas dos referidos partidos e impugná-las, em petição fundamentada,
dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS (Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do TRE-RS).
Alvorada-RS, 03 de julho de 2019.
Eu, Leandro Teixeira Abreu, Chefe de Cartório da 74ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Rosangela Carvalho Menezes,
Juíza Eleitoral da 74ª ZE de Alvorada/RS

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 350-10.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
CANDIDATO(S) : ANDERSON MELLO DE MOURA (ADV(S) MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA-OAB 88287)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Defiro o requerimento da AGU (fl. 93).
Intimem-se. Arquive-se.
Alvorada, 02 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-74.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOR-OAB 60539)
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RESPONSÁVEL(S) : VALTER LUIZ SLAYFER (ADV(S) CÉSAR LUÍS PACHECO GLÖCKNER-OAB 64039, TAMARA LOPES LEMES-OAB
93134 E VANESSA ARMILIATO DE BARROS-OAB 59181), JOSÉ CARLOS DA SILVA GOMES (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOROAB 60539)
Vistos.
Para cumprimento do acórdão (fls. 189/193), quanto aos valores que devem ser destinados ao Tesouro Nacional, intime-se o órgão partidário
hierarquicamente superior para que, nos termos do artigo 60, III, da Resolução TSE n. 23.464/15 c/c art. 13, I, incisos "a" a "d", da Res. TRERS 298/2017:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Res. TSE n. 23.464/15;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informe, nos autos da Prestação de Contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
Antes, previamente ao acréscimo de 10% da multa devida, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão e não foi adimplido o
débito, deverá incidir atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde as datas das ocorrências dos fatos
geradores, ou seja, dos respectivos pagamentos, conforme informações das empresas CEEE, CORSAN e TELEFÔNICA (VIVO), até a data do
efetivo recolhimento, consoante art. 60, §1º, da Res. TSE 23.546/2017 c/c art. 13, §1º, da Res. TRE-RS 298/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, ou transcorrido o prazo sem resposta da agremiação, o
PDT de Alvorada/RS deverá providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, sob pena de
ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 49, § 3º,
IV e 60, I, “b”, e III, “b”), no prazo de 15 dias (art. 60, I, b, da Res. TSE n. 23.464/15 c/c art. 13, II, da Res. TRE-RS 298/2017).
Transcorrido o prazo retro sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, certifique-se o transcurso e encaminhe-se os autos à Secretaria
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que se promovam as medidas cabíveis visando à execução do título judicial
(art. 61 da Res. TSE n. 23.464/15 c/c art. 14 da Res. TRE-RS 298/2017). Ainda, sendo necessário este procedimento, antes de sua efetivação
o Cartório deverá verificar o endereço da agremiação em voga no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), certificando
tais informações no presente feito, fins de agilizar os procedimentos de execução por parte da União.
Atualize-se o SICO.
Diligências legais.
Alvorada, 02 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 2-21.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
RESPONSÁVEL(S) : JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES, RAQUEL REJANE DA SILVA E VERA LUCIA FLORES FERREIRA (ADV(S)
JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
Vistos.
Para cumprimento do acórdão (fls. 126/129), quanto aos valores que devem ser destinados ao Tesouro Nacional, intime-se o órgão partidário
hierarquicamente superior para que, nos termos do artigo 60, III, da Resolução TSE n. 23.464/15 c/c art. 13, I, incisos "a" a "d", da Res. TRERS 298/2017:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Res. TSE n. 23.464/15;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informe, nos autos da Prestação de Contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
Antes, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão e não foi adimplido o débito, deverá incidir atualização pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde as datas das ocorrências dos fatos geradores, ou seja, das datas de recebimento dos recursos
financeiros, até a data do efetivo recolhimento, consoante art. 60, §1º, da Res. TSE 23.546/2017 c/c art. 13, §1º, da Res. TRE-RS 298/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, ou transcorrido o prazo sem resposta da agremiação, o
PDS de Alvorada/RS deverá providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, sob pena de
ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 49, § 3º,
IV e 60, I, “b”, e III, “b”), no prazo de 15 dias (art. 60, I, b, da Res. TSE n. 23.464/15 c/c art. 13, II, da Res. TRE-RS 298/2017).
Transcorrido o prazo retro sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, certifique-se o transcurso e encaminhe-se os autos à Secretaria
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que se promovam as medidas cabíveis visando à execução do título judicial
(art. 61 da Res. TSE n. 23.464/15 c/c art. 14 da Res. TRE-RS 298/2017). Ainda, sendo necessário este procedimento, antes de sua efetivação
o Cartório deverá verificar o endereço da agremiação em voga no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), certificando
tais informações no presente feito, fins de agilizar os procedimentos de execução por parte da União.
Atualize-se o SICO.
Diligências legais.
Alvorada, 02 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-39.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) LUÍS LEONARDO GIROTTO-OAB 87001, RODRIGO ZIMMERMANNOAB 81665 E RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA-OAB 83706)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU JUNIOR DE FARIAS BARRA E CELSO FRANCISCO SELAU MAGNUS (ADV(S) LUIS LEONARDO GIROTTOOAB 87001, RODRIGO ZIMMERMANN-OAB 81665 E RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA-OAB 83706)
Vistos.
Intimem-se pessoalmente o presidente e o tesoureiro do PSOL de Alvorada/RS, do despacho de fl. 14.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 02 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 243-63.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) TAIANNY BAGESTEIRO DE SOUZA-OAB 103377)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIOMIRO FERRANDO BORGES E MARCIA SANTOS RODRIGUES (ADV(S) TAIANNY BAGESTEIRO DE
SOUZA-OAB 103377)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Tentada consulta nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, não foram localizos veículos e não há declaração em nome do réu.
À PGE.
Alvorada, 03 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-89.2015.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
RESPONSÁVEL(S) : MIGUEL ANGELO DE MEDEIROS, REGINALDO CARDOSO ROCHA, ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES E
CRISTIANO CUNHA RAMOS
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Arquive-se.
Alvorada, 03 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2019 - 75ª ZE
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:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Nova Prata/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 05 de julho de 2019. Eu, Elisabete Susi Fernandes, Chefe de Cartório da 75ª Zona Eleitoral
Substituta, subscrevi.
Carlos Koester - Juiz Eleitoral
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83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-56.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
RESPONSÁVEL(S) : EIDER WILLERS MILANI (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756), CLEBER BADIN (ADV(S) SAUL MARIO
MATTEI-OAB 71756)
Em cumprimento ao despacho da fl. 73, intimo o órgão partidário e os responsáveis para que, querendo, complementem a documentação
solicitada no exame preliminar da fl. 80 no prazo de vinte dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 03 de julho de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-71.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX MILANI E VANDERLEI WOLFART (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858), MARCOS RUBENICH
Em cumprimento ao despacho da fl. 76, intimo o órgão partidário e os responsáveis para que, querendo, complementem a documentação
solicitada no exame preliminar da fl. 83 no prazo de vinte dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 03 de julho de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 078/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 29-34.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PPS - 23 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(ADV(S) Maura Gonçalves Braga - OAB/RS 103.781)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PAULO MASSERON PEREZ E CAMILA DA SILVA LIMA
(ADV(S) Maura Gonçalves Braga - OAB/RS 103.781)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PPS de Arroio do Sal.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
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Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PPS de Arroio
do Sal na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 079/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 62-24.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PSL - 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
(ADV(S) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHEIRO e ALBANI PEREIRA DE QUADROS
(ADV(S) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PSL de Torres.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PSL de Torres
na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 080/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 55-32.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERLEA KOSSMANN SOARES e CARMEM LÚCIA NUNES BORGES
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PTB de Dom Pedro de Alcântara.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
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A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PTB de Dom
Pedro de Alcântara na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 081/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 50-10.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARÃES e SILVANA DIMER GUIMARÃES
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PSB de Dom Pedro de Alcântara.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PSB de Dom
Pedro de Alcântara na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 082/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 54-47.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: DEM - 25 - DEMOCRATAS
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DE OLIVEIRA RAUPP
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do DEM de Dom Pedro de Alcântara.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
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Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do DEM de Dom
Pedro de Alcântara na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 083/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 49-25.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PP - 11 - PROGRESSISTAS
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : LARRI CARDOSO MAGNUS e EDNA LEFFA DA LUZ
(ADV(S) Adenir Mengue Webber - OAB/RS 87.078)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PP de Dom Pedro de Alcântara.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PP de Dom
Pedro de Alcântara na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 084/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 48-40.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(ADV(S) Giovani Pacheco Trajano - OAB/RS 44.575)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI KRÁS LUMERTZ e JAIME MATTOS BERNSTS
(ADV(S) Giovani Pacheco Trajano - OAB/RS 44.575)
Vistos.
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Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do MDB de Dom Pedro de Alcântara.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do MDB de Dom
Pedro de Alcântara na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 085/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – nº 45-85.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
(ADV(S) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : JERRY ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO e PEDRO DE MATOS FERNANDES
(ADV(S) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2016 do órgão municipal do PTB de Arroio do Sal.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PTB de Arroio
do Sal na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 086/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 166-50.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PRB - 10 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
(ADV(S) Alexsandra Karine Conte-OAB/RS 85.237, Emile Steffens-OAB/RS 103.841, Leandro Raupp Tietbohl-OAB/RS 56.844, Lívia Lopes
Vargas-OAB/RS 76.631, Marcos Dewitt Weingartner-OAB/RS 52.761, Marice Balbuena Dal Forno-OAB/RS 47.732, Oscar Streb Sartório-OAB/
RS 77.751, Tami Teixeira Aso-OAB/RS 56.543 e Willian Gilnei Da Costa-OAB/RS 82.971).
RESPONSÁVEL(S) : SÉRGIO LIMA DE MELO e ANDERSON RAFAEL DA SILVA PAVÃO
(ADV(S) Alexsandra Karine Conte-OAB/RS 85.237, Emile Steffens-OAB/RS 103.841, Leandro Raupp Tietbohl-OAB/RS 56.844, Lívia Lopes
Vargas-OAB/RS 76.631, Marcos Dewitt Weingartner-OAB/RS 52.761, Marice Balbuena Dal Forno-OAB/RS 47.732, Oscar Streb Sartório-OAB/
RS 77.751, Tami Teixeira Aso-OAB/RS 56.543 e Willian Gilnei Da Costa-OAB/RS 82.971).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PRB - 10 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - Torres/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos
do art. 77, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 087/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 173-42.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: DEM - 25 - DEMOCRATAS
(ADV(S) André Serpa - OAB/RS 104.611).
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO ROSO MAHLE e EDUARDO DA ROSA MONTEIRO
(ADV(S) André Serpa - OAB/RS 104.611).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do DEM – Torres/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 088/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 192-48.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PSD - 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(ADV(S) Luiz Fernando dos Santos Sanzi - OAB/RS 32.218).
RESPONSÁVEL(S) : DIONE ANDRÉA DOS SANTOS e SONIA MARGARETE DE SOUZA RODRIGUES ANSELMO
(ADV(S) Luiz Fernando dos Santos Sanzi - OAB/RS 32.218).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PSD – Torres/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 089/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 35-41.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PCdoB - 65 - PARTIDO COMUNISTA do BRASIL
(ADV(S) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832).
RESPONSÁVEL(S) : DELEON HAHN SILVEIRA e ALINE JESUS DE MATOS OLIVEIRA
(ADV(S) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PcdoB – Dom Pedro de Alcântara/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 090/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 190-78.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PP - 11 - PROGRESSISTAS
(ADV(S) Marcelo Benetti Selau - OAB/RS 85.021).
RESPONSÁVEL(S) : AUGUSTINHO MENGUE CARLOS e AFRANIO ALVES DA ROSA
(ADV(S) Marcelo Benetti Selau - OAB/RS 85.021).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PP - PROGRESSISTAS – Morrinhos do Sul/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 091/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 165-65.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(ADV(S) Jorge Isaías Alves da Rosa - OAB/RS 61.633-B).
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ISAÍAS ALVES DA ROSA e ALEXANDRE VIANA FREITAS
(ADV(S) Jorge Isaías Alves da Rosa - OAB/RS 61.633-B).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PSB – Morrinhos do Sul/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 092/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 191-63.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PPS - 23 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(ADV(S) Graziela Regina Munari Lothammer Carlos - OAB/RS 65.020).
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER MAGNUS HAHN e RONALDO BORGES DE MATOS
(ADV(S) Graziela Regina Munari Lothammer Carlos - OAB/RS 65.020).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PPS – Morrinhos do Sul/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 093/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 28-49.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(ADV(S) Cesar Paganini Teixeira - OAB/RS 99.904).
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO MATEUS SCHEFFER e EDSON FRANCISCO BALTHAZAR SCHEFFER
(ADV(S) Cesar Paganini Teixeira - OAB/RS 99.904 e Emiliano Leffa Boff - OAB/RS 107.690).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do MDB – Três Cachoeiras/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 094/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 187-26.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
(ADV(S) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195).
RESPONSÁVEL(S): ALESSANDRA GUIMARÃES DOS SANTOS e CELGA KNEVITZ KLIPPEL
(ADV(S) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195).
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das eleições de 2018.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Sobreveio relatório conclusivo de exame pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecida por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada tempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral, cabível a aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do PTB – Três Forquilhas/RS, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Torres, 28 de junho de 2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 095/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 39-78.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PSD - 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(ADV(S) Luiz Fernando da Silva Sanzi - OAB/RS 32.218).
RESPONSÁVEL(S): DIONE ANDREA DOS SANTOS e SONIA MARGARETE DE SOUZA RODRIGUES ANSELMO
(ADV(S) Luiz Fernando da Silva Sanzi - OAB/RS 32.218).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Torres.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PSD de Torres
na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 096/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 51-92.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PP - 11 - PROGRESSISTAS
(ADV(S) Marcelo Benetti Selau- OAB/RS 85.021).
RESPONSÁVEL(S): AUGUSTINHO MENGUE CARLOS e AFRÂNIO ALVES DA ROSA
(ADV(S) Marcelo Benetti Selau- OAB/RS 85.021).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PP de Morrinhos do Sul.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PP de Morrinhos
do Sul na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 097/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 27-64.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(ADV(S) Cesar Paganini Teixeira - OAB/RS 99.904).
RESPONSÁVEL(S): MARCELO MATEUS SCHEFFER e EDSON FRANCISCO BALTHAZAR SCHEFFER
(ADV(S) Cesar Paganini Teixeira - OAB/RS 99.904 e Emiliano Leffa Boff - OAB/RS 107.690).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do MDB de Três Cachoeiras.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
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Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do MDB de Três
Cachoeiras na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 098/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 57-02.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PT - 13 - PARTIDO dos TRABALHADORES
(ADV(S) Rogério Leal Guimarães - OAB/RS 83.407).
RESPONSÁVEL(S): ANILTON PICHANI e RICARDO MESQUITA RAULINO
(ADV(S) Rogério Leal Guimarães - OAB/RS 83.407).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PT de Três Cachoeiras.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PT de Três
Cachoeiras na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 099/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 53-62.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PP - 11 - PROGRESSISTAS
(ADV(S) Ademilson de Souza - OAB/RS 30.909).
RESPONSÁVEL(S): LORACI MELO JUSTO e JORGE HENRIQUE BREHM TORRES
(ADV(S) Ademilson de Souza - OAB/RS 30.909).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PROGRESSISTAS de Três Forquilhas.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
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De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PP de Três
Forquilhas na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 100/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 40-63.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PRB - 10 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
(Adv(s) Alexsandra Karine Conte-OAB/RS 85.237, Emile Steffens-OAB/RS 103.841, Leandro Raupp Tietbohl-OAB/RS 56.844, Lívia Lopes
Vargas-OAB/RS 76.631, Marcos Dewitt Weingartner-OAB/RS 52.761, Marice Balbuena Dal Forno-OAB/RS 47.732, Oscar Streb Sartório-OAB/
RS 77.751, Tami Teixeira Aso-OAB/RS 56.543 e Willian Gilnei Da Costa-OAB/RS 82.971).
RESPONSÁVEL(S): SÉRGIO DE LIMA MELO e ANDERSON RAFAEL DA SILVA PAVÃO
(Adv(s) Alexsandra Karine Conte-OAB/RS 85.237, Emile Steffens-OAB/RS 103.841, Leandro Raupp Tietbohl-OAB/RS 56.844, Lívia Lopes
Vargas-OAB/RS 76.631, Marcos Dewitt Weingartner-OAB/RS 52.761, Marice Balbuena Dal Forno-OAB/RS 47.732, Oscar Streb Sartório-OAB/
RS 77.751, Tami Teixeira Aso-OAB/RS 56.543 e Willian Gilnei Da Costa-OAB/RS 82.971).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PRB de Torres.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PRB de Torres
na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 101/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – nº 20-72.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(Adv(s) Juliano Alves de Matos - OAB/RS 38.451).
RESPONSÁVEL(S): TEREZA COSER e ELOI PEREIRA DOS SANTOS
(Adv(s) Juliano Alves de Matos - OAB/RS 38.451).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PSB de Torres.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
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Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PSB de Torres
na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 102/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – nº 37-11.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PATRI - 51 - PATRIOTA (ANTIGO: PEN - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL)
(Adv(s) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832).
RESPONSÁVEL(S): LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHEIRO e ALEXANDRE FAGUNDES E SILVA
(Adv(s) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PATRI de Torres.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PATRI de Torres
na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 103/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – nº 36-26.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(Adv(s) Jucineia de Medeiros Hahn - OAB/RS 96.202).
RESPONSÁVEL(S): JORGE STEFFEN BENETTI e ALCINDO RAMOS DE CÂNDIDO
(Adv(s) Jucineia de Medeiros Hahn - OAB/RS 96.202).
Vistos.
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Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do MDB de Morrinhos do Sul.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do MDB de
Morrinhos do Sul na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 104/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – nº 31-04.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PP - 11 - PROGRESSISTAS
(Adv(s) Ademilson de Souza - OAB/RS 30.909).
RESPONSÁVEL(S): JOSÉ VALCI DE SOUZA, JÚLIO CÉSAR JUSTU JUSTIN, LORACI DE MELO JUSTO e JORGE HENRIQUE BREHM
TORRES
(Adv(s) Ademilson de Souza - OAB/RS 30.909).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2017 do órgão municipal do PP de Três Forquilhas.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PP de Três
Forquilhas na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 105/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 41-48.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
(Adv(s) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195).
RESPONSÁVEL(S): JERRY ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO e PEDRO DE MATOS FERNANDES
(Adv(s) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PTB de Arroio do Sal.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PTB de Arroio
do Sal na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 106/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 33-71.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PCdoB - 65 - PARTIDO COMUNISTA do BRASIL
(Adv(s) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832).
RESPONSÁVEL(S): DELEON HAHN SILVEIRA e ALINE JESUS DE MATOS OLIVEIRA
(Adv(s) Deleon Hahn Silveira - OAB/RS 71.832).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PCdoB de Dom Pedro de Alcântara.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
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Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PCdoB de Dom
Pedro de Alcântara na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 107/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 47-55.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(Adv(s) Jucineia de Medeiros Hahn - OAB/RS 96.202).
RESPONSÁVEL(S): JORGE STEFFEN BENETTI e ALCINDO RAMOS DE CÂNDIDO
(Adv(s) Jucineia de Medeiros Hahn - OAB/RS 96.202).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do MDB de Morrinhos do Sul.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do MDB de
Morrinhos do Sul na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 108/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 46-70.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PPS - 23 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(Adv(s) Graziela Regina Munari Lothammer Carlos - OAB/RS 65.020).
RESPONSÁVEL(S): VAGNER MAGNUS HAHN e RONALDO BORGES DE MATOS
(Adv(s) Graziela Regina Munari Lothammer Carlos - OAB/RS 65.020).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PPS de Morrinhos do Sul.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
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De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PPS de
Morrinhos do Sul na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 109/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 26-79.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(Adv(s) Cesar Paganini Teixeira - OAB/RS 99.904 e Emiliano Leffa Boff - OAB/RS 107.690).
RESPONSÁVEL(S): OSVALDO SCHEFFER BOFF
(Adv(s) Emiliano Leffa Boff - OAB/RS 107.690).
e RENATA BOFF BORGES SELAU
(Adv(s) Cesar Paganini Teixeira - OAB/RS 99.904 e Emiliano Leffa Boff - OAB/RS 107.690).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PDT de Três Cachoeiras.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PDT de Três
Cachoeiras na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 110/2019 - 085º ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – nº 43-18.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO: PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(Adv(s) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195).
RESPONSÁVEL(S): JEREMIAS SCHEFFER TEIXEIRA e JUAREZ LOPES DA ROSA
(Adv(s) Paulo Henrique Aguiar dos Santos - OAB/RS 87.195).
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do PDT de Arroio do Sal.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Publicado edital, não houve manifestação de qualquer interessado.
A análise técnica manifestou-se pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público, emitiu parecer pela aprovação e arquivamento das contas.
Vieram-me conclusos os autos.
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É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23546/17 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
arrecadação de recursos financeiros e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos
previstos na Res. TSE n. 23546/17.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, considerando para todos os efeitos APROVADAS as contas do PDT de Arroio
do Sal na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Torres, 28/06/2019.
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 90ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 20-19.2019.8.21.0090
PROTOCOLO: 19.105/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO – Eleições 2018
PROCEDÊNCIA: GUAÍBA /RS
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA ANTUNES LAYDNER
CANDIDATO: SERGIO JARDIM ALVES (Adv. Fernando Sodre Dezens– OAB/RS 65452).
Vistos. Intime-se o prestador para apresentar documentos que demonstrem a não movimentação de recursos no prazo de 20 dias.
Dil. Legais.
Em 02.07.2019
Patricia Antunes Laydner
Juíza Eleitoral da 09 ZE/RS

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-73.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE HERVAL (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE FREITAS-OAB 16057)
RESPONSÁVEL(S) : ADÃO MEDEIROS MENDES E ODEMAR DA SILVA DAMASCENO (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE FREITAS-OAB
16057)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de
Herval-RS, com protocolo em 07/06/2019 (fl.02).
As contas foram prestadas através de Declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 02), firmada pelo presidente e tesoureiro do
partido, devidamente acompanhadas de procurações, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17.
Publicado o Edital n. 10/2019 em 13/06/2019 (fl. 10), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 12. (art. 45, inciso I da Res. TSE n. 23.546/17).
Emitida certidão pelo Chefe de Cartório (fl. 13), o examinador da 092ª ZE procedeu à análise técnica das contas seguindo determinação do art.
45, III e IV, da referida Resolução.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 16).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PDT de Herval, por meio de Declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2018.
Ressalta-se que a referida declaração foi uma das importantes inovações trazidas pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º), instrumento
referendado pelo Tribunal Superior Eleitoral com o fito de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não
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tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise. Tal dispositivo foi repetido em sua
íntegra na Resolução TSE n. 23.546/17.
Art. 28. § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
Corrobora, ainda, a mini reforma eleitoral de 2015 (Lei n. 13.165/2015), que acrescentou o §4o ao artigo 32 da Lei 9.096/95.
Art. 32. § 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam 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.(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Não se pode olvidar da hermenêutica da norma, cujo objetivo foi o de simplificar a apresentação das contas anuais pelos partidos que não
movimentaram recursos financeiros, trazendo procedimento taxativamente previstos nos artigos 28, §3o e 45 da Resolução TSE n. 23.546/17
para o seu processamento.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração, embora apresentada intempestivamente, respeitou o procedimento formal trazido
pela Resolução, vez que preenchida conforme modelo disponível no site do TSE, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político,
entregue fisicamente em cartório, devidamente acompanhada de procuração representando todas as partes e processada na forma do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publicado Edital, não houve impugnações. A certidão de fl. 13 atestou que não foi constatada movimentação financeira em conta de
titularidade do partido ou verificada a existência de transferências intrapartidárias e repasses do fundo partidário através de consultas aos
sistemas da Justiça Eleitoral.
Realizada a análise técnica das contas, constatou-se a sua regularidade, estando atendidas as exigências legais.
A certidão emitida pelo Cartório Eleitoral, acompanhada do parecer técnico do examinador das contas, são suficientes para, por si só,
comprovar a veracidade da ausência de movimentação de recursos financeiros declarada pelo partido político, sobretudo por inexistirem nos
autos quaisquer indícios que demonstrem o contrário.
Ainda, no mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pela regularidade da declaração de ausência de
movimentação financeira (fl. 16).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isso posto, JULGO pela aprovação das contas do Partido Democrático Trabalhista de Herval referentes ao exercício de 2018 e determino o
arquivamento dos autos considerando, para todos os efeitos, as referidas contas como PRESTADAS e APROVADAS, com fulcro no art. 32,
§4o, da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/17.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 04 de julho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-43.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : ODIR VICTORIO PERES E IÁDIA MARTINS PERES (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de HervalRS, com protocolo em 07/06/2019 (fl.02).
As contas foram prestadas através de Declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 02), firmada pelo presidente e tesoureiro do
partido, devidamente acompanhadas de procurações, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17.
Publicado o Edital n. 10/2019 em 13/06/2019 (fl. 09), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 12. (art. 45, inciso I da Res. TSE n. 23.546/17).
Emitida certidão pelo Chefe de Cartório (fl. 14), o examinador da 092ª ZE procedeu à análise técnica das contas seguindo determinação do art.
45, III e IV, da referida Resolução.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 16).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PTB de Herval, por meio de Declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2018.
Ressalta-se que a referida declaração foi uma das importantes inovações trazidas pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º), instrumento
referendado pelo Tribunal Superior Eleitoral com o fito de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise. Tal dispositivo foi repetido em sua
íntegra na Resolução TSE n. 23.546/17.
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Art. 28. § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
Corrobora, ainda, a mini reforma eleitoral de 2015 (Lei n. 13.165/2015), que acrescentou o §4o ao artigo 32 da Lei 9.096/95.
Art. 32. § 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam 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.(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Não se pode olvidar da hermenêutica da norma, cujo objetivo foi o de simplificar a apresentação das contas anuais pelos partidos que não
movimentaram recursos financeiros, trazendo procedimento taxativamente previstos nos artigos 28, §3o e 45 da Resolução TSE n. 23.546/17
para o seu processamento.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração, embora apresentada intempestivamente, respeitou o procedimento formal trazido
pela Resolução, vez que preenchida conforme modelo disponível no site do TSE, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político,
entregue fisicamente em cartório, devidamente acompanhada de procuração representando todas as partes e processada na forma do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publicado Edital, não houve impugnações. A certidão de fl. 14 atestou que não foi constatada movimentação financeira em conta de
titularidade do partido ou verificada a existência de transferências intrapartidárias e repasses do fundo partidário através de consultas aos
sistemas da Justiça Eleitoral.
Realizada a análise técnica das contas, constatou-se a sua regularidade, estando atendidas as exigências legais.
A certidão emitida pelo Cartório Eleitoral, acompanhada do parecer técnico do examinador das contas, são suficientes para, por si só,
comprovar a veracidade da ausência de movimentação de recursos financeiros declarada pelo partido político, sobretudo por inexistirem nos
autos quaisquer indícios que demonstrem o contrário.
Ainda, no mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pela regularidade da declaração de ausência de
movimentação financeira (fl. 16).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isso posto, JULGO pela aprovação das contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Herval referentes ao exercício de 2018 e determino o
arquivamento dos autos considerando, para todos os efeitos, as referidas contas como PRESTADAS e APROVADAS, com fulcro no art. 32,
§4o, da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/17.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 04 de julho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-58.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : RUBEM DARI WILHELNSEN E ELIO LANDE COSTA MARQUES (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA de Herval-RS, com protocolo em 07/06/2019 (fl.02).
As contas foram prestadas através de Declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 02), firmada pelo presidente e tesoureiro do
partido, devidamente acompanhadas de procurações, conforme disposto no art. 28, §3º da Res. TSE n. 23.546/17.
Publicado o Edital n. 10/2019 em 13/06/2019 (fl. 09), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 12. (art. 45, inciso I da Res. TSE n. 23.546/17).
Emitida certidão pelo Chefe de Cartório (fl. 14), o examinador da 092ª ZE procedeu à análise técnica das contas seguindo determinação do art.
45, III e IV, da referida Resolução.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 16).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PSDB de Herval, por meio de Declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2018.
Ressalta-se que a referida declaração foi uma das importantes inovações trazidas pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º), instrumento
referendado pelo Tribunal Superior Eleitoral com o fito de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise. Tal dispositivo foi repetido em sua
íntegra na Resolução TSE n. 23.546/17.
Art. 28. § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
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I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
Corrobora, ainda, a mini reforma eleitoral de 2015 (Lei n. 13.165/2015), que acrescentou o §4o ao artigo 32 da Lei 9.096/95.
Art. 32. § 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam 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.(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Não se pode olvidar da hermenêutica da norma, cujo objetivo foi o de simplificar a apresentação das contas anuais pelos partidos que não
movimentaram recursos financeiros, trazendo procedimento taxativamente previstos nos artigos 28, §3o e 45 da Resolução TSE n. 23.546/17
para o seu processamento.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração, embora apresentada intempestivamente, respeitou o procedimento formal trazido
pela Resolução, vez que preenchida conforme modelo disponível no site do TSE, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político,
entregue fisicamente em cartório, devidamente acompanhada de procuração representando todas as partes e processada na forma do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publicado Edital, não houve impugnações. A certidão de fl. 14 atestou que não foi constatada movimentação financeira em conta de
titularidade do partido ou verificada a existência de transferências intrapartidárias e repasses do fundo partidário através de consultas aos
sistemas da Justiça Eleitoral.
Realizada a análise técnica das contas, constatou-se a sua regularidade, estando atendidas as exigências legais.
A certidão emitida pelo Cartório Eleitoral, acompanhada do parecer técnico do examinador das contas, são suficientes para, por si só,
comprovar a veracidade da ausência de movimentação de recursos financeiros declarada pelo partido político, sobretudo por inexistirem nos
autos quaisquer indícios que demonstrem o contrário.
Ainda, no mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pela regularidade da declaração de ausência de
movimentação financeira (fl. 16).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isso posto, JULGO pela aprovação das contas do Partido da Social Democracia Brasileira de Herval referentes ao exercício de 2018 e
determino o arquivamento dos autos considerando, para todos os efeitos, as referidas contas como PRESTADAS e APROVADAS, com fulcro
no art. 32, §4o, da Lei n. 9.096/95 e art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/17.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 04 de julho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-07.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB (ADV(S) RAFAEL ANTONIO SOLIMAN-OAB 82831)
RESPONSÁVEL(S) : SILVANO FACCIN E GELSON ALENCAR FACCIN (ADV(S) RAFAEL ANTONIO SOLIMAN-OAB 82831)
Vistos.
Nos termos do art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a
documentação apontada no exame preliminar da prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 242/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-06.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
RESPONSÁVEL(S) : OLIMPIO GONÇALVES E EDENILSON STANGA (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
Vistos.
Nos termos do art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a
documentação apontada no exame preliminar da prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de julho 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, Sexta-feira, 05 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 122, Página: 54

MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-96.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CEZAR BELLINASO FELIN E JUNIOR ELIZANDRO ALGERI (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Nos termos do art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a
documentação apontada no exame preliminar da prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 244/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-50.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
RESPONSÁVEL(S) : VELCI PERLIN E EGIDIO BISELO (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
Vistos.
Nos termos do art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a
documentação apontada no exame preliminar da prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de julho de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

98ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24/2019 - 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, Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Prazo para impugnação dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PDT – CORONEL PILAR
PRAZO: No prazo de 05 (cinco) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido possa impugnar a prestação de
contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para a 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, que vai afixado no local de
costume.Garibaldi-RS, 04 de julho de 2019.Eu, Maria Kristine Guimarães Giannoulakis, Chefe de Cartório da 98ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi.GÉRSON MARTINS DA SILVA,Juiz Eleitoral.

104ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-97.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Coqueiro Baixo
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA-OAB 70157)
RESPONSÁVEL(S) : IRINEU RIZZI E EUGÊNIO CARLINHOS CERATTI (ADV(S) MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA-OAB 70157)
DECISÃO JUDICIAL Nº 17/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Progressista - PP, do município de Coqueiro Baixo-RS, referente ao exercício financeiro de
2018. A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 30 de abril de 2019.
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Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 54), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 57/58).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
56).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 48).
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada (fls.
60/61).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 59/61). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fl. 62).
O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 65).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Progressista - PP, do município de Coqueiro Baixo-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido 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.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Partido Progressista – PP, do município de Coqueiro Baixo-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e do
art. 46, I, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Arroio do Meio, 04 de julho de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-75.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Coqueiro Baixo
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) SEBASTIÃO LOPES ROSA DA SILVEIRA-OAB 25753)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE DALPIAN E GOMERCINDO SEGUNDO ZAMBIASI (ADV(S) SEBASTIÃO LOPES ROSA DA SILVEIRA-OAB
25753)
DECISÃO JUDICIAL Nº 18/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Coqueiro Baixo-RS, referente ao exercício
financeiro de 2018. A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 30 de abril de 2019.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 55), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 58/59).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
57).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 49).
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada (fl.
61/62).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 60/62). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fl. 63).
O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 66).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Coqueiro Baixo-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido 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.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Coqueiro Baixo-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei
9.096/95 e do art. 46, I, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Arroio do Meio, 04 de julho de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-15.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Nova Bréscia
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) JUARÊS GIOVANAZ-OAB 66374)
RESPONSÁVEL(S) : JUARÊS GIOVANAZ E CRISTIANO CARLOS LASTE (ADV(S) JUARÊS GIOVANAZ-OAB 66374)
DECISÃO JUDICIAL Nº 21/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Progressista – PP, do município de Nova Bréscia-RS, referente ao exercício financeiro de
2018. A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 30 de abril de 2019.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 52), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 55/56).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
54).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 47).
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada (fl.
57/59).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 58/59). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fl. 60).
O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Progressista – PP, do município de Nova Bréscia-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido 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.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Partido Progressista – PP, do município de Nova Bréscia-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e do art.
46, I, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Arroio do Meio, 04 de julho de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-23.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Capitão
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) DANIEL ANGELO PASSAIA-OAB 82.474 E JANDIR PASSAIAOAB 48630)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ANDRE DA COSTA E ERMILO BERTÉ (ADV(S) DANIEL ANGELO PASSAIA-OAB 82.474 E JANDIR
PASSAIA-OAB 48630)
DECISÃO JUDICIAL Nº 19/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Capitão-RS, referente ao exercício
financeiro de 2018. A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 26 de Abril de 2019.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 65), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 68/69).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
67).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 59).
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada
(fl.71/72 ).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 70/72). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fl. 73).
O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 76).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Capitão-RS-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido 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.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
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Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Capitão-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei
9.096/95 e do art. 46, I, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Arroio do Meio, 04 de julho de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-98.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Travesseiro
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) KARINE ELY-OAB 81053)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO ELOI WEIZENMANN E RICARDO ROCKENBACH (ADV(S) KARINE ELY-OAB 81053)
DECISÃO JUDICIAL Nº 20/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Progressistas – PP, do município de Travesseiro-RS, referente ao exercício financeiro de 2018. A
Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 24 de Abril de 2019.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 54), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 57/58).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
56).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 48).
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada (fl.
60/61).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 59/61). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fl. 62).
O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 65).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Progressistas – PP, do município de Travesseiro-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido 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.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Progressistas – PP, do município de Travesseiro-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e do art. 46, I, da
Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Arroio do Meio, 04 de julho de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 022/2019
PRAZO: 3 (três) dias.
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-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 Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de omissão de prestação de contas anual, relativo ao exercício financeiro de 2016, autuado em face
do partido PATRIOTAS, Comissão Provisória Municipal de Porto Alegre, processo n. 12-45.2018.6.21.0113, classe PC, protocolo n.
17412/2018, e que por meio deste INTIMA os responsáveis CARLOS ALBERTO SILVEIRA IGNÁCIO MOTTA, ELIAS MENDES DOS REIS e
ATILA LIMA DA SILVA, conforme art. 215, VIII da CNJE, e art. 30, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017, do teor da sentença prolata no
referido processo:
“Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PATRIOTAS - PATRI, do município de Porto Alegre, relativas ao exercício financeiro de
2016, em cumprimento ao disposto no art. 46, IV, 'a', da Resolução TSE n. 23.464/15, cominando ao respectivo órgão municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da supracitada
Resolução.
Determino, outrossim, a suspensão da anotação do órgão municipal do PATRIOTAS de Porto Alegre/RS, até que seja regularizada a prestação
de contas do exercício de 2016, com fundamento no art. 48, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.”
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar os responsáveis, restaram infrutíferas, e que estando estes em lugar incerto e não
sabido, ficam pelo presente Edital, e nos termos do referido processo, intimados da referida sentença e do prazo recursal de 3 (três) dias.
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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.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 2 de julho de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 247-80.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PTB - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : ANDERSON ALBERTO MARTINS OTT - Nº 14397 (ADV(S) JULYANA VAZ PINTO-OAB 80238)
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Vistos.
A Advocacia-Geral da União peticionou apresentando proposta de acordo de parcelamento do montante de R$ 2.504,91 (dois mil quinhentos e
quatro reais e noventa e um centavos) em 24 (vinte e quatro) vezes, tendo em vista o requerimento de ANDERSON ALBERTO MARTINS OTT.
Intime-se o candidato para que tome ciência das condições do acordo e efetue o pagamento, em caso de concordância, da primeira parcela,
no valor de R$ 104,37 (cento e quatro reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 31.07.2019, conforme instruções de emissão de
Guia de Recolhimento da União especificadas pela AGU.
Após, deverá o candidato juntar aos autos a comprovação do referido pagamento para homologação do acordo por este juízo.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 02 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 204-12.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) RAFAEL
MORGENTAL SOARES-OAB 105182)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA E ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA
Vistos.
Realizado o exame técnico das contas apresentadas pelo órgão partidário municipal, relativas ao exercício financeiro 2016, foram apontadas
irregularidades e impropriedades.
Diante disso, intime-se o partido, via publicação no DEJERS, para manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo juntar documentos e
esclarecimentos, nos termos dos arts. 35, §3º, I, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, com ou sem manifestação, encaminhe-se os autos para novo exame técnico, para cumprimento do disposto no art. 36 da referida
Resolução.
Diligências legais.
Porto Alegre, 02 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-11.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDODEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ARMANDO DE OLIVEIRA FRAGA E REGINALDO DA LUZ PUJOL (ADV(S) LEONARDO MACHADO
FONTOURA-OAB 31399)
R.h.
Em virtude da ausência de manifestação do partido, conforme certidão retro, determino a elaboração do Parecer Conclusivo pelo servidor
designado deste cartório.
Após, dê-se vista ao MPE para emissão de parecer.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de julho de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON - Juíza Eleitoral da 114ª ZE
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117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-80.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Colorado
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENA-OAB 105720)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO MAIOKI E LEANDRO MARTINS (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENA-OAB 105720)
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), de Colorado/RS.
Foi publicado edital (fls. 14 e 16), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de impugnação (fl. 17).
Efetuadas as certificações previstas no art. 45, incisos II e III da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram constatadas movimentações bancárias,
emissão de recibos de doação, tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário (fl. 18).
A manifestação do órgão técnico acerca das matérias elencadas no art. 45, incisos I, II e III da Res. TSE n. 23.546/2017 foi no sentido de
prosseguimento do feito, sem necessidade de realização de diligências (fl. 20).
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas julgadas fossem julgadas prestadas e aprovadas, com base no art. 45, inciso VIII, “a”, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 22/23).
É o relatório.
Decido.
A Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei n. 13.165 (parágrafo 4º do art. 32), dispensou os órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros da apresentação de prestação de contas à Justiça Eleitoral, exigindo tão
somente manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na forma de declaração da ausência de movimentação de recursos
no exercício financeiro. Tal previsão foi reproduzida na Resolução do TSE n. 23.546/2017, art. 45.
Partindo-se dessa premissa, quanto ao mérito, verifico que o processo foi adequadamente instruído, na forma do referido art. 45. Nesse
sentido, tanto o partido quanto os seus responsáveis estão representados por procurador devidamente constituído e as peças exigidas pela
legislação foram entregues (fls. 03/04).
A manifestação técnica não apontou necessidade de diligências, constatando que o partido efetivamente não realizou movimentação de
recursos em seus extratos bancários. Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital,
nem oposição do Ministério Público Eleitoral à aprovação das contas. Dessa forma, verifico a configuração da hipótese descrita no art. 45, VIII,
“a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de forma que as contas podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
ISSO POSTO, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos
efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas, nos termos do art. 45, inc. VIII, “a” c/c art. 46, I, da Resolução TSE
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Não-Me-Toque, 02 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 241-61.2016.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - 1° Turno - PARTIDO - DIRETORIO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) PATRICIA HUPPES-OAB 66.991)
RESPONSÁVEL(S) : OLI PADILHA DOS SANTOS E ALDONEI CLAIR DE MATOS (ADV(S) PATRICIA HUPPES-OAB 66.991)
MUNICÍPIO(S) : NÃO-ME-TOQUE/RS
Vistos.
Considerando que a União informa que a dívida do partido foi integralmente adimplida, fornecendo quitação, intimem-se as partes e arquive-se
o feito.
Não-Me-Toque, 02 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-81.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Colorado
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : ELEONARA CARLA GOBBI E FRANCIELE DE BORTOLI (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Considerando a emissão do relatório de exame preliminar, que cito abaixo, intime-se a agremiação partidária, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, se manifeste acerca dos apontamentos contidos no relatório e/ou junte a documentação que está sendo solicitada:
(...)
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Solicita-se a apresentação da(s) seguinte(s) peça(s) e documentos faltantes:
1) Art. 29, III - Relação das contas bancárias abertas;
2) Art. 29, 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.
Ressalta-se que a planilha “Relação das contas bancárias abertas”, apresentada na fl. 07, traz apenas o número da conta “doações para
campanha”, utilizada no período eleitoral 2018, conforme se verificou nos autos da PC ELEITORAL N. 70-36.2018.6.21.0117: conta 7948,
agência Banco do Brasil 1781. Da mesma forma, o extrato bancário apresentado na fl. 10 refere-se à conta bancária eleitoral, e não à conta
bancária anual.
Dessa forma, solicita-se que o partido informe o número da conta bancária anual (“conta outros recursos”), como também apresente os
respectivos extratos bancários de todos os meses do ano de 2018. Caso não possua esse tipo de conta, solicita-se que informe
expressamente nos autos.
(...)
A intimação deverá ser realizada na pessoa do procurador, mediante publicação no Diário eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 43,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Não-Me-Toque, 02 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-89.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) EDVINO LAUERMANN-OAB 13231)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL DOS SANTOS BORBA E ELENIR APARECIDA DOS SANTOS MORAES (ADV(S) EDVINO LAUERMANN-OAB
13231)
Vistos.
Considerando a emissão do relatório de exame preliminar, que cito abaixo, intime-se a agremiação partidária, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, se manifeste acerca dos apontamentos contidos no relatório e/ou junte a documentação que está sendo solicitada:
(...)
Solicita-se a apresentação da(s) seguinte(s) peça(s) e documentos faltantes:
1) Art. 29, XVIII – demostrativo dos fluxos de caixa.
(...)
A intimação deverá ser realizada na pessoa do procurador, mediante publicação no Diário eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 43,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Não-Me-Toque, 02 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-51.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) MAURICIO ANDRE DEFANTE-OAB 97010)
RESPONSÁVEL(S) : GILSON DOS SANTOS E MARCO ANTONIO DA COSTA (ADV(S) MAURICIO ANDRE DEFANTE-OAB 97010)
Vistos.
Considerando a emissão do relatório de exame preliminar, que cito abaixo, intime-se a agremiação partidária, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, se manifeste acerca dos apontamentos contidos no relatório e/ou junte a documentação que está sendo solicitada:
(...)
Solicita-se a apresentação da(s) seguinte(s) peça(s) e documentos faltantes:
1) Art. 29, XVIII – demostrativo dos fluxos de caixa.
(...)
A intimação deverá ser realizada na pessoa do procurador, mediante publicação no Diário eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 43,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Não-Me-Toque, 02 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-07.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO PAULO NIENOW E MAIQUEL ROBERTO JUNGES (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
Vistos.
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Considerando a emissão do relatório de exame preliminar, que cito abaixo, intime-se a agremiação partidária, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, se manifeste acerca dos apontamentos contidos no relatório e/ou junte a documentação que está sendo solicitada:
(...)
Solicita-se a apresentação da(s) seguinte(s) peça(s) e documentos faltantes:
1) Art. 29, XVIII – demostrativo dos fluxos de caixa.
(...)
A intimação deverá ser realizada na pessoa do procurador, mediante publicação no Diário eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 43,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Não-Me-Toque, 02 de julho de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 202-49.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
CANDIDATO(S) : EDINEI SOUZA MACHADO (ADV(S) ELIANE CUNHA CARDOSO PEREIRA-OAB 21602)
Vistos, etc.
Diante da petição de folha 161, expeça-se a guia para pagamento, conforme requerido, informe sobre esse fato ao devedor e, após a
comprovação do pagamento, voltem conclusos.
Diligências legais.
Mostardas, 04 de julho de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 174-81.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
CANDIDATO(S) : VOLMIR LISBOA VIEIRA (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB 69667)
Vistos, etc.
Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento integral da dívida nas folhas 150 e 151, declaro extinto o débito.
Após as diligências legais necessárias, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 04 de julho de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

127ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-51.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: BIANCA PREDIGER SAWICKI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT (ADV(S) EUNIZE KRIESEL-OAB 96580)
RESPONSÁVEL(S) : SEDIR LUIZ WASTOWSKI E VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA (ADV(S) EUNIZE KRIESEL-OAB 96580)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seu advogado, para que apresentem o documento relacionado no Relatório
de Exame Preliminar, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, § 3º, Res. TSE nº 23.546/2017).
Giruá, 04 de julho de 2019
BIANCA PREDIGER SAWICKI
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-81.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Giruá
JUÍZA ELEITORAL: BIANCA PREDIGER SAWICKI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES-OAB 70148)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO FLORIANO CORDEIRO E MAURÍCIO BUTZEN (ADV(S) FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES-OAB
70148)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, do Município de Giruá e seus responsáveis LEANDRO FLORIANO CORDEIRO e MAURÍCIO BUTZEN.
Publicado Edital e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.
32, da Lei n. 9.096/95 e art. 31 e §§, da Resolução TSE n. 23.456/2017, não houve impugnações (fls. 36-38).
Na fase de análise técnica não foram encontradas inconsistências (fls. 41-42), sendo emitido parecer técnico pela aprovação das contas (fl.
43).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 45).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de Giruá e
seus responsáveis LEANDRO FLORIANO CORDEIRO e MAURÍCIO BUTZEN, relativas ao exercício financeiro de 2018, em observância
aos preceitos contidos na Lei 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.
As contas são tempestivas e estão instruídas com os documentos arrolados no art. 29 da mencionada resolução, consoante relatório de exame
(fls. 41-42).
O parecer técnico concluiu pela aprovação das contas prestadas, assim como a manifestação ministerial (fls. 43 e 45).
Assim, não sendo observadas falhas, tenho que as contas prestadas merecem aprovação.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto APROVO as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de Giruá e seus
responsáveis LEANDRO FLORIANO CORDEIRO e MAURÍCIO BUTZEN, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos expostos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 04 de julho de 2019
BIANCA PREDIGER SAWICKI
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-89.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Giruá
JUÍZA ELEITORAL: BIANCA PREDIGER SAWICKI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALISSON PRESTES ROQUE-OAB 100636)
RESPONSÁVEL(S) : INÁCIO ARGENTA, PEDRO IRINEU PRESTES TABORDA E ADÉLSIO DE OLIVEIRA PEREIRA (ADV(S) ALISSON
PRESTES ROQUE-OAB 100636)
Vistos.
Às partes, para, querendo, se manifestarem sobre o exame das contas, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Após, siga-se à análise conclusiva, na forma de art. 36 e dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para parecer, no prazo de 15 dias,
consoante disposto no art. 37 da mencionada resolução.
Giruá, 04 de julho de 2019
BIANCA PREDIGER SAWICKI
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-74.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Giruá
JUÍZA ELEITORAL: BIANCA PREDIGER SAWICKI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL-OAB 70.793)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL E MILENA CERESER DA ROSA (ADV(S) JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAELOAB 70.793)
Vistos.
Às partes, para, querendo, se manifestarem sobre o exame das contas, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Após, siga-se à análise conclusiva, na forma de art. 36 e dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para parecer, no prazo de 15 dias,
consoante disposto no art. 37 da mencionada resolução.
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Giruá, 04 de julho de 2019
BIANCA PREDIGER SAWICKI
Juíza Eleitoral da 127ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 196-92.2016.6.21.0170
EXECUÇÃO - PENAL - Execução de Julgado - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
APENADO(S) : AGUINALDO ROSA ZDRUIKOSKI (ADV(S) JULECIR DE OLIVEIRA CASTRO-OAB 98893B)
Vistos.
Considerando o protocolo n. 21585/2019, de 10.06.2019, dando conta do interesse da Escola Estadual Barão do Teresópolis em receber
Aguinaldo Rosa Zdruizkoski para cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deixo de acolher o pedido de prisão proposto pelo
Ministério Público Eleitoral e determino:
1. Intime-se o apenado para início imediato das atividades na referida instituição, ficando advertido que será a derradeira oportunidade de
cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Dê-se ciência, também, de que o não cumprimento da pena alternativa ou o seu
abandono após iniciada, acarretará na conversão para pena corporal.
2. Comunique-se a instituição sobre o início do cumprimento da prestação de serviços à comunidade pelo apenado. O responsável pela
instituição deverá prestar informações mensais, apresentando plano de trabalho e planilha de comparecimento e comunicar o juízo qualquer
intercorrência, sobretudo abandono.
3. Oficie-se à 66 Zona Eleitoral, tendo em vista que a pena de multa arbitrada deve ser executada nos próprios autos da Ação Penal, conforme
art. 521 da CNJE.
4. Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
5. Junte-se o protocolo n. 21585/2019.
Canoas, 03 de julho de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 237/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 76-43.2019.6.21.0138
AÇÃO PENAL - ART. 289 CE - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : SUSIANE DA ROSA (ADV(S) CÁSSION ABATTI-OAB 97.367)
Vistos.
Nos autos da Ação Penal n. 349-27.2016.6.21.0138 restou determinada a realização da cisão processual com relação à acusada, Susiane da
Rosa, diante do cancelamento do interrogatório da acusada.
Diante do cumprimento da decisão e da autuação desta Ação Penal, intimem-se as partes para ciência.
Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória autuada sob o n. 22-04.2019.6.21.0033.
Diligências legais.
Casca, 03 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

141ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 007/2019 - 141ª ZONA ELEITORAL
O Doutor Luciano Bertolazi Gauer, Juiz Eleitoral da 141ª Zona de Santo Antônio das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ricardo Santiago de
Godoy, 3605, em Santo Antônio das Missões, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Progressistas- PP/ Santo Antônio das Missões (Exercício- 2018)
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Partido Socialista Brasileiro - PSB / Santo Antônio das Missões (Exercício-2018)
Partido Democrático Trabalhista - PDT / Santo Antônio das Missões (Exercício-2018)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Santo Antônio das Missões-RS, 03 de julho de 2019.
Eu, Alessandro Menin Rizzo, Chefe de Cartório da 141 ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Dr. Luciano Bertolazi Gauer,
Juiz Eleitoral.

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-71.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUÍZA ELEITORAL: AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) LUIS FERNANDO NUNES-OAB 55093)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO NUNES E LAVINA DIAS DE SOUZA (ADV(S) LUIS FERNANDO NUNES-OAB 55093)
Rh.
Foi elaborado o exame da prestação de contas de fl. 68/68v, com manifestação da unidade técnica acerca de eventuais irregularidades,
conforme determinado à fl. 65.
Com isso, não há previsão legal para concessão de prazo de 60 dias para apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do
Brasil da escrituração contábil digital, conforme requerimento formulado pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Capão da Canoa à fl.
61.
Contudo, a teor do disposto no art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17, determino a intimação do Partido e respectivos responsáveis
para, no prazo de 30 dias, apresentarem o documento faltante, sob pena de desaprovação das contas apresentadas.
Intimem-se.
Capão da Canoa, 04 de julho de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-63.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUÍZA ELEITORAL: AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) VAGNER MORÁS VASCONCELOS-OAB 87667)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ESTADEU NASCIMENTO DORNELLES E LAURO TITONI (ADV(S) VAGNER MORÁS VASCONCELOS-OAB
87667)
Rh.
Acostado exame da prestação de contas de fl. 62/62v, verifico que ausentes peças essenciais à análise da regularidade das contas
apresentadas.
O comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital é peça obrigatória, conforme art. 29, inc. I, da
Resolução TSE 23.546/17, bem como garante a consistência das informações de cunho contábil, prestadas à Justiça Eleitoral.
Os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras são essenciais ao cumprimento do disposto no art. 34 da Lei 9.096/95.
A conciliação bancária e o demonstrativo de fluxos de caixa devem ser gerados pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), a teor do
art. 29, caput, da Resolução TSE 23.546/17.
Todos responsáveis pela comissão executiva municipal são indicados com o nome “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” e CPF “000.000.000-00”.
Com isso, conforme art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17, determino a intimação do Partido e respectivos responsáveis para, no
prazo de 30 dias, manifestarem-se acerca do exame da prestação de contas de fl. 62/62v, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas.
Ainda, determino que o causídico indicado nas procurações de fls. 03/05 peticione nos presentes autos, tendo em vista que as petições de fls.
02 e 45 são assinadas pelo presidente do partido, sem que o referido responsável demonstre capacidade postulatória.
Intimem-se.
Capão da Canoa, 04 de julho de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE
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152ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 152 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-14.2019.6.21.0152
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Salvador do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ROQUE JOSÉ REICHERT-OAB 87997)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIAN EUGENIO MUXFELDT (PRESIDENTE) E CLAITON CARLOS SCHRAMMEL (TESOUREIRO) (ADV(S)
ROQUE JOSÉ REICHERT-OAB 87997)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária referente ao exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, município de Salvador
do Sul, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE 23.546/2017.
Os servidores foram designados para emitir parecer técnico.
O parecer conclusivo do exame das contas, juntado aos autos em 28/05/2019 e 17/06/2019, foi no sentido da desaprovação das contas tendo
em vista contribuições de fontes vedadas – autoridades não filiadas a partido político - no valor de R$ 260,00.
Intimado para apresentar defesa face as irregularidades apontadas no exame de prestação de contas (fls. 60), o partido não se manifestou no
prazo legal (fls. 62).
O Ministério Público, no mesmo sentido, emitiu parecer pela desaprovação das contas e demais implicações daí decorrentes (fls. 66 e 67).
Relatados sucintamente, decido.
As contas apresentadas não preenchem as exigências estabelecidas no artigo 39, II da Lei 9.096/95, e pelo art. 12, IV, §1º, da Resolução TSE
23.546/2017.
Isto Posto, JULGO DESAPROVADA a prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB - do município de Salvador do Sul,
bem como determino o recolhimento dos valores recebidos indevidamente ao Tesouro Nacional e a suspensão do recebimento de novas cotas
do Fundo Partidário pelo período de um (1) ano (art. 49 e art. 47, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017).
Intime-se o M.P. E
Publique-se no DEJERS por Nota de Expediente.
Expeça-se guia de recolhimento à União.
Comuniquem-se os órgãos estadual e federal.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Juíza Eleitoral da 152ª ZE

154ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-14.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Salto do Jacuí
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC, PAULO CARVALHO DA ROCHA E ANTONIO JUARES MARQUES DA SILVA (ADV
SERGIO LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/RS 92428A)
Vistos.
O requerente Paulo Carvalho da Rocha, que é a pessoa indicada como presidente do PSC de Salto do Jacuí conforme dados extraídos do
sistema SGIP, apresentou manifestação alegando que não sabe da existencia deste Diretório Municipal e que sua indicação como presidente
da agremiação partidária foi feita sem sua anuência.
Apesar do alegado, o requerente apresentou documentação relativa às contas partidárias de campanha, sem enviá-las através do sitema
SPCE, o que contraria o disposto no art. 57 da RES. TSE 23.553/17.
Intime-se o diretório Estadual do partido para que manifeste-se no prazo de 3 dias, inclusive para que, querendo, apresente as contas de
campanha relativas à Eleição de 2018 do PSC de Salto de Jacuí, nos termos do art. 49, §§ 2º e 3º da RES TSE. 23.553/17, sob pena de,
permanecendo as omissões por parte do órgão municipal e Estadual, as contas serem julgadas "Não Prestadas".
Intimem-se.
Arroio do Tigre, 02 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 79-81.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Salto do Jacuí
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS, UILSON SERENA E DALVAN HASS (ADV(S) LEONIR DA SILVA PEREIRA-OAB 99474)
Vistos.
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I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais entregue pelo órgão municipal do DEMOCRATAS - DEM de Salto do Jacuí, referente às Eleições
Gerais de 2018.
O edital foi devidamente publicado, transcorrendo o prazo sem impugnação (fl. 26, verso).
Realizada a Análise Técnica, a unidade responsável manifestou-se pela aprovação das contas ( fl. 28).
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 29).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha do órgão partidário municipal, relativas às Eleições Gerais de 2018.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017. A parte foi representada por advogado, com
procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Diante da regularidade das contas apresentadas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas de campanha do DEMOCRATAS - DEM de Salto do Jacuí, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Arroio do Tigre, 02 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-58.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Tunas
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, VALDIR SCHREINER E ALAOR SCHOENINGER (ADV(S)
VALTER LUIZ BRANDS NAGEL-OAB 89117)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais entregue pelo órgão municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de
Tunas, referente às Eleições Gerais de 2018.
O edital foi devidamente publicado, transcorrendo o prazo sem impugnação (fl. 21, verso).
Realizada a Análise Técnica, a unidade responsável manifestou-se pela aprovação das contas ( fl. 24).
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 25).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha do órgão partidário municipal, relativas às Eleições Gerais de 2018.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017. A parte foi representada por advogado, com
procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Diante da regularidade das contas apresentadas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas de campanha do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Tunas, relativas às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Arroio do Tigre, 02 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 25-23.2015.6.21.0154
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Arroio do Tigre
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : MARA SIMONE SEIBERT (ADV(S) JOELSON FERNANDO KONRAD-OAB 90406)
Vistos.
Trata-se de Ação Penal Eleitoral na qual Mara Simone Seibert foi denunciada pelo Crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
Realizada audiência para Proposta de Suspensão Condicional do Processo, a mesma foi aceita pela denunciada na modalidade de PSC ( fl.
91), consistindo em prestação de 96 horas de serviços comunitários junto à prefeitura do município de Arroio do Tigre a ser cumprida no prazo
de 06 meses, proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo por mais de 30 dias e comparecimento pessoal e
obrigatórorio ao juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades.
O cumprimento foi certificado pelo Cartório Eleitoral (fl. 111) e o O MP Eleitoral requereu fosse declarada extinta a punibilidade (fl. 115).
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É o relatório.
Decido.
Tendo em vista o integral cumprimento das condições propostas e aceitas, declaro extinta a punibilidade de Mara Simone Seibert.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Arroio do Tigre, 02 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 31-82.2019.6.21.0156
REPRESENTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL - Renovação de Eleições 2019 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
REPRESENTANTE(S) : ERNESTO ORTIZ ROMACHO E EDUARDO PEREIRA ALVES (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055)
REPRESENTADO(S) : AFONSO PRAÇA BATISTA E MAURICIO MUNIZ
Vistos etc.
Trata-se de pedido de representação eleitoral com pedido de tutela antecipada ajuizada por Ernesto Ortiz Romacho e Eduardo Pereira Alves
em face de Afonso Praça Baptista e Maurício Muniz por postagem realizada por Afonso Praça Baptista em sua página pessoal do Facebook.
Alegam, em resumo, que a postagem de Afonso Baptista ofende Ernesto Ortiz e que, por este ter declarado apoio a Eduardo Pereira Alves, é
estratégia de Afonso enfraquecer a candidatura de Eduardo, candidato que Ernesto Ortiz apoia. Alegam, ainda, que se trata de propaganda
eleitoral negativa contra Eduardo, já que Afonso é filiado ao PP e apoia o candidato Maurício Muniz, também concorrente a prefeito na eleição
suplementar de 07/07/2019.
Liminarmente, requerem a imediata exclusão da publicação sob o título “Ernesto Ortiz pode participar da eleição?”, disponibilizada nos links de
domínio do representado Afonso Praça Baptista e, no mérito, a retirada da publicação e multa a ser aplicada por este juízo.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
A presente ação não merece prosperar, por ausência de condições da ação.
Verifica-se, de pronto, que o polo passivo da ação não é parte legitimada, pois Afonso Praça Baptista não é candidato a qualquer cargo eletivo
que está em disputa nas Eleições Suplementares de julho de 2019 e sequer seu partido integra a coligação da qual Maurício Muniz faz parte.
As postagens anexadas a ação são de links de domínio de Afonso Praça Baptista, que repito não é candidato e, portanto, esta Especializada
não é via adequada para tal litígio.
De outra senda, a partir das provas a apresentadas, constata-se que apenas a pessoa de Ernesto Ortiz Romacho é mencionada. Assim,
inexiste justificativa para o litisconsórcio ativo apresentando, bem como que, Ernesto não é candidato nas eleições suplementares, não
detendo legitimidade ativa para postular neste juízo.
Isto posto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA e DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO sem resolução do mérito por
ilegitimidade, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
Intimem-se. Registre-se.
Após, arquivem-se.
Palmares do Sul, 03 de julho de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE

162ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 027/2019
A Doutora LETÍCIA BERNARDES DA SILVA, Juíza Eleitoral da 162ª Zona de Santa Cruz do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 760, em
Santa Cruz do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. do art. 59 e §1º da Resolução
TSE n. 23.553/17, a Prestação de Contas relativa às Eleições Gerais 2018, dos órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitoral, Eleições Gerais 2018, dos seguintes partidos políticos:
Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Vale Verde/RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério público ou qualquer outro
interessado, a apresentação de impugnação que deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS, e
afixado no local de costume.
Santa Cruz do Sul-RS, 04 de julho de 2019.
Eu, Luiz Claudio Costa, Chefe de Cartório da 162ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 028/2019
A Doutora LETÍCIA BERNARDES DA SILVA, Juíza Eleitoral da 162ª Zona de Santa Cruz do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 760, em
Santa Cruz do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31
e §1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira relativa à Prestação de Contas Anual –
Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de contas anual, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, exercício 2018, dos
seguintes partidos políticos:
Partido Verde – PV do município de Passo do Sobrado/RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS, e
afixado no local de costume.
Santa Cruz do Sul-RS, 04 de julho de 2019.
Eu, Luiz Claudio Costa, Chefe de Cartório da 162ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 029/2019
A Doutora LETÍCIA BERNARDES DA SILVA, Juíza Eleitoral da 162ª Zona de Santa Cruz do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 760, em
Santa Cruz do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31
e §1º da Resolução TSE n. 23.546/17, 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 – Vale Verde/RS;
Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Vera Cruz/RS;
Progressistas – PP – Vera Cruz/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS, e
afixado no local de costume.
Santa Cruz do Sul-RS, 04 de julho de 2019.
Eu, Luiz Claudio Costa, Chefe de Cartório da 162ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-33.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vale Verde
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89.752)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR SCHULZ E IARA MARIA STAUB NIEMEYER (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89.752)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, apresentada pelo
Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Vale Verde/RS, referente ao exercício de 2017.
O Sr. Técnico Judiciário, ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação
financeira do partido. Posteriormente, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido da aprovação das contas e arquivamento dos
autos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e, estando regulares,
cabível sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Vale Verde/RS,
referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Santa Cruz do Sul, 03 de julho de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA - Juíza Eleitoral da 162ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-18.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vale Verde
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89.752)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR SCHULZ E IARA MARIA STAUB NIEMEYER (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89.752)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, apresentada pelo
Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Vale Verde/RS, referente ao exercício de 2018.
O Sr. Técnico Judiciário, ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação
financeira do partido. Posteriormente, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido da aprovação das contas e arquivamento dos
autos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e, estando regulares,
cabível sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Vale Verde/RS,
referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Santa Cruz do Sul, 03 de julho de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-95.2019.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) CÁSSIO GUILHERME ALVES-OAB 83510)
RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE HERMANY E ROBSON WERLANG DE MOURA (ADV(S) CÁSSIO GUILHERME ALVES-OAB 83510)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais apresentada pelo partido Progressistas – PP do município de Santa Cruz do Sul/RS,
referente ao exercício de 2018.
O Sr. Técnico Judiciário, ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação
financeira e patrimonial do partido. Posteriormente, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando regulares as
contas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais apresentadas pelo partido Progressistas – PP do município de Santa Cruz do Sul/RS,
referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Santa Cruz do Sul, 03 de julho de 2019
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE

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

