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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0602108-32.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602108-32.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILSOMAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, GILSOMAR DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
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 0602792-54.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602792-54.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO CARLOS MENDONCA RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, JOAO CARLOS MENDONCA
RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO LORENO CECHET - RS31390
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 0602419-23.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602419-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCO AURELIO CUNHA SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, MARCO AURELIO CUNHA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671
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 0602935-43.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602935-43.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAO CLEITON LEAL DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, ADAO CLEITON LEAL DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, CARL0OS AUGUSTO DE SOUZA FLORISBAL - RS26735,
VANIR DE MATTOS - RS32692
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 0602973-55.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602973-55.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS JANDREY DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS JANDREY
Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO BANDARRO NOGUEIRA - RS69464
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 08 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 123, Página: 4

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 0603117-29.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603117-29.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO CAMARGO DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL, JOAO CAMARGO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791
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 0603003-90.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603003-90.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDRE CASSIO DA SILVA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, ANDRE CASSIO DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO ELDERI DE OLIVEIRA COSTA - RS032155
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 0602749-20.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602749-20.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES
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 0602119-61.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602119-61.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS DARIO ZANONI PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS DARIO ZANONI PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PROCESSO: 0602119-61.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS DARIO ZANONI PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS DARIO ZANONI PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1874-41.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424692014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(s): MICHAEL DA SILVA COSTA (Adv(s) Carolina Helena Ennes Schwonke OAB/RS 57.795)
Vistos, etc.
Comparece aos autos Marilucia da Silva Santos, informando que adquiriu veículo com restrição judicial, postulando a respectiva baixa.
De fato, conforme informado à fl. 232, a dívida foi integralmente satisfeita pelo executado.
DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido formulado à fl. 246, devendo ser determinado ao DETRAN que proceda ao cancelamento/baixa da
restrição do seguinte bem:
- Motoneta HONDA/C100 BIZ ES - PLACA IKG3677, 2001/2001.
Após, comunique-se a peticionária e arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 03 de julho de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2292-76.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 428342014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): DELANOR BIF DE LAGOS, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº: 12300 (Adv(s) Valmor de Freitas Júnior OAB/RS 60.539)
Vistos, etc.
Ultrapassados, in albis, os prazos para pagamento e impugnação da execução.
Para inscrição no CADIN, é necessário o transcurso do prazo de 75 dias da intimação do débito.
Considerando que a juntada do AR referente à Carta de Intimação n. 038/2019 ocorreu em 27 de maio de 2019, indefiro, por ora, a inscrição
no mencionado cadastro.
DIANTE DO EXPOSTO, determino a intimação da União para dizer sobre o prosseguimento do feito.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 1º de julho de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO 0600426-08.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600426-08.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, RODRIGO MARINI MARONI, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, JOAO SEVERINO DOS
SANTOS LOPES, FABRICIO FARIAS CORREA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Na petição ID 3132833, o partido requereu, em caráter de urgência, a liberação do recebimento de verbas do Fundo Partidário.
A Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou (ID 3235383) em 19 de junho de 2019 que o órgão estadual do PODEMOS (na época, Partido
Trabalhista Nacional - PTN), no tocante às contas do exercício financeiro de 2011, teve suspenso o repasse das cotas do fundo partidário no
período de 02.05.2012 até a presente data.
É o sucinto relatório.
Decido.
Diante da necessidade de se regularizar a representação processual dos dirigentes partidários do exercício de 2011 e, sendo temerária a
concessão da tutela de urgência antes da manifestação do órgão técnico deste Tribunal, postergo a análise do pedido.
Assim, suspendo o processo, com fundamento no art. 44 da Resolução TSE n. 23.546/17, e DETERMINO a intimação, por meio do DEJERS,
do advogado constituído pelo partido, Dr. Rodrigo Carvalho Neves, OAB/RS n. 72.085 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao
disposto no art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, regularize a representação processual de KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA,
presidente no período de 3.8.2009 a 21.5.2012, e de FABRÍCIO FARIAS CORRÊA, tesoureiro no período de 5.4.2010 a 21.5.2012.
Ainda, DETERMINO que, no mesmo prazo, apresente todas as peças da prestação de contas em análise, nos moldes da Resolução TSE n.
21.841/04, sob pena do julgamento de não prestadas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
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PROCESSO 0600259-88.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600259-88.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, ARTUR ALEXANDRE SOUTO, DARCI POMPEO DE MATTOS, MARCIO
FERREIRA BINS ELY
Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
Vistos.
Intimem-se o Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e os seus dirigentes, na pessoa do advogado constituído, por meio
de publicação no DEJERS, para que se manifestem a respeito do exame técnico preliminar (ID 3267333) no prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Transcorrido o referido prazo, com ou sem manifestação dos interessados, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria
(SCI) para exame.
Outrossim, considerando que ao tempo da publicação do edital 11/2019 (ID 2555183) as peças Demonstração do Resultado e Balanço
Patrimonial não haviam sido apresentadas, situação que perdura até o presente momento, caso atendida, pela agremiação, a diligência
requerida pela unidade técnica de exame nos itens 2 e 3 do documento ID 3267333, publique-se o edital de que trata o § 1º do art. 31 da
Resolução TSE n. 23.546/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0600421-83.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600421-83.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, RODRIGO MARINI MARONI, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES, LUIZ CARLOS COELHO
PRATES, OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Na petição ID 3131583, o partido requereu, em caráter de urgência, a liberação do recebimento de verbas do Fundo Partidário.
A Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou (ID 3241383), em 19 de junho de 2019, que o órgão estadual do PODEMOS (na época, Partido
Trabalhista Nacional - PTN), no tocante às contas do exercício financeiro de 2006, teve suspenso o repasse das cotas do fundo partidário a
partir de 1º.5.07 até a presente data.
É o sucinto relatório.
Decido.
Diante da necessidade de se regularizar a representação processual dos dirigentes partidários do exercício de 2006 e, sendo temerária a
concessão da tutela de urgência antes da manifestação do órgão técnico deste Tribunal, postergo a análise do pedido.
Assim, suspendo o processo, com fundamento no art. 44 da Resolução TSE n. 23.546/17, e DETERMINO a intimação, por meio do DEJERS,
do advogado constituído pelo partido, Dr. Rodrigo Carvalho Neves, OAB/RS n. 72.085 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao
disposto no art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, regularize a representação processual de LUIZ CARLOS COELHO PRATES e de
OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, presidente e tesoureiro no período de 15.9.2005 a 3.6.2006, respectivamente.
Ainda, DETERMINO que, no mesmo prazo, apresente todas as peças da prestação de contas em análise, nos moldes da Resolução TSE n.
21.841/04, sob pena do julgamento de contas não prestadas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 03 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0600496-25.2019.6.21.0000
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600496-25.2019.6.21.0000 - São Francisco de Paula - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
IMPETRANTE: RENATA AGUZZOLLI PROENCA PACIENTE: MARCOS ANDRE AGUZZOLLI, THIAGO CARNIEL TEIXEIRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: RENATA AGUZZOLLI PROENÇA - OAB/RS 99.949
IMPETRADO: JUÍZO DA 048 ZONA ELEITORAL
Vistos.
Trata-se habeas corpus, com pedido de tutela de urgência para trancamento de ação penal, impetrado por RENATA AGUZZOLLI PROENÇA,
em favor de MARCOS ANDRÉ AGUZZOLLI e THIAGO CARNIEL TEIXEIRA, contra ato do Juízo da 48a Zona Eleitoral - São Francisco de
Paula-RS, prolatado nos autos da Ação Penal nº 19-04.2019.6.24.0048, na qual o Ministério Público Eleitoral acusa os pacientes de prática dos
delitos tipificados nos artigos 299 e 350 do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código Penal.
A impetrante impugna o recebimento de denúncia, sustentando não haver necessidade de prosseguimento da ação porque os pacientes não
cometeram os crimes imputados, circunstância que defende tornar inviável eventual condenação criminal. Aduz a ausência de justa causa e a
caracterização de coação ilegal, em afronta ao disposto no art. 648, inc. I, do Código de Processo Penal. Argumenta que os apontamentos do
Ministério Público Eleitoral são desprovidos de elementos mínimos de prova e que os fatos são atípicos tendo em vista que a prestação de
contas em que se baseia a denúncia foi julgada aprovada pela Justiça Eleitoral sob o fundamento de que "as omissões apontadas pelo
Ministério Público não se confirmam". Defende que, mesmo se os fatos narrados na denúncia se confirmassem, as condutas seriam
consideradas atípicas, posto que desprovidas de relevância jurídica. Postula a concessão imediata de medida liminar para trancamento da
ação penal e suspensão da audiência de inquirição de testemunhas designada para 24.7.2019.
É o relatório. Decido.
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Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada
eventual ilegalidade ou abuso de poder.
Contudo, no caso em tela, não se verifica flagrante constrangimento ilegal.
Inicialmente, verificando a questão da competência criminal, relembro que o Código Eleitoral estabelece que compete aos juízes eleitorais
processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos
Tribunais Regionais (art. 35, inc. II).
Na hipótese, não se verifica a presença de investigado ou réu detentor de prerrogativa de função nas circunstâncias que autorizariam o
deslocamento da competência para o julgamento por esta Corte ou tribunal superior.
Assim, considerando a tipificação delineada no arts. 299 e 350 do Código Eleitoral, e ressalvada a existência de novos elementos, o juízo da
48ª Zona Eleitoral é competente para processamento da notícia-crime.
Quanto ao pedido de reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento do procedimento criminal, está consignada na
jurisprudência a impossibilidade de análise, pela via do habeas corpus, de elementos que demandem o profundo exame de fatos e provas,
tendo em vista tratar-se o writ de instrumento de rito sumaríssimo que não comporta dilação probatória, o que demonstra a impropriedade da
via eleita.
Somente se reconhece a falta de justa causa para a ação penal quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático
ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
O trancamento da ação penal somente é possível de ser decretado em sede de habeas corpus no caso de constrangimento ilegal evidente,
incontroverso, indisfarçável, que se mostra de plano ao julgador, não se destinando à correção de controvérsias ou de situações que
demandam para sua identificação aprofundado exame de fatos e provas. Nessa linha, trago precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES 2014. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. PRERROGATIVA DE FORO.
PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO. ART. 39 DA LEI Nº 9.504/97. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal é providência excepcional, somente adotada nos casos em que demonstrada, de plano, a inexistência de justa
causa para o seu prosseguimento, que se traduz na ausência de indícios mínimos de autoria e/ou materialidade delitiva, na atipicidade da
conduta imputada ao investigado, ou, ainda, na ocorrência de causa extintiva da punibilidade. Precedentes do TSE e do STF.
2. Nenhuma dessas hipóteses está presente no caso em apreço, uma vez que a denúncia demonstra de forma circunstanciada a subsunção
da conduta imputada ao paciente quanto ao ilícito previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97, além da qualificação do acusado (autoria e
materialidade), atendendo, portanto, aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal c.c. o art. 357, § 2º, do Código Eleitoral.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "evidenciada a presença de elementos mínimos que atestam a tipicidade da conduta, bem
como indícios de autoria e materialidade, deve ter prosseguimento a ação penal" (AgR-REspe nº 287-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
25.5.2018).
4. O exame da matéria relativa à ausência de dolo do paciente, no caso concreto, demandaria análise mais aprofundada do ainda insuficiente
conjunto probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedente do TSE.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(Habeas Corpus nº 060085761, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
221, Data 07/11/2018)
Na hipótese, há controvérsia acerca da conduta realizada pela paciente nos meses de agosto, setembro de outubro de 2016, não havendo
como se afirmar, de plano e sem instrução probatória, a atipicidade delitiva.
Anoto que os próprios impetrantes invocam supostas provas que serviriam de fundamento para contrapor a tese ministerial defendida em sede
de denúncia, o que inevitavelmente resulta em confronto com as provas carreadas pela acusação. No entanto, este embate fático-probatório
há de ser realizado no âmbito de juízo criminal competente para tanto e não no bojo de análise do presente writ.
Assim, não se pode vislumbrar a existência de evidente ilegalidade ou abuso de poder no recebimento da citada denúncia, nem tampouco na
designação de audiência de instrução, não havendo justo motivo para amparar o pedido de trancamento de ação penal eleitoral. Os elementos
verificados até aqui são aptos a autorizar o prosseguimento do procedimento penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na
presente via.
Diante dessas considerações, indefiro a medida liminar.
Comunique-se o juízo da respectiva zona eleitoral, solicitando-se as informações pertinentes no prazo legal.
Após, dê-se vista ao Procurador Regional Eleitoral.
Publique-se.
Porto Alegre, 04 de julho de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI,
Relator.
PROCESSO 0602706-83.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602706-83.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDUARDO VARGAS PELICIOLLI DEPUTADO ESTADUAL, EDUARDO VARGAS PELICIOLLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA - DF31060
Vistos.
Defiro o pedido de dilação de prazo apresentado em face da substituição do procurador do prestador (Id. 3403833).
Saliento que documentos e eventual petição de esclarecimentos deverão ser apresentados em uma única oportunidade, de forma a garantir a
efetividade e celeridade do procedimento.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 4 de julho de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
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PROCESSO 0600444-97.2017.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600444-97.2017.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, PEDRO LUIZ CABRAL NUNES, UILIAN OLIVEIRA MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS LUIZ RAMOS - RS93042 Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO APOLINARIO SARAIVA RS96208
INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e o presidente da agremiação Pedro Luiz Cabral Nunes encontram-se sem representação
processual nos autos, embora intimados para regularizá-la (IDs 20223, 26709, 26822 e 1811283).
O tesoureiro Uilian Oliveira Machado, regularmente representado por advogado constituído nos autos, informa não ter acesso aos documentos
da prestação de contas do exercício 2011, haja vista não pertencer mais aos quadros da agremiação partidária.
Nesse contexto, as partes deixaram de apresentar as peças "Balanço Patrimonial" e "Demonstração do Resultado" (art. 14, inc. I, alíneas "a" e
"b", da Resolução TSE n. 21.841/04), em desobediência à decisão constante no ID 26659.
Assim, DETERMINO:
a) a conversão do feito em procedimento de contas não prestadas, devendo a Secretaria Judiciária adotar o pertinente rito, na forma do art. 30,
inc. IV, da Resolução TSE n. 23.546/17;
b) a retificação da autuação para que seja excluído Lucas Luiz Ramos, advogado inscrito na OAB/RS sob o n. 93.042, em virtude da renúncia
de mandato (ID 26555).
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 3 de julho de 2019.
Des. Eleitoral André Luiz Planella Villarinho,
Relator.

Edital
EDITAL N. 53/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 04.07.2019 os seguintes processos:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe RC N. 1090 - Recurso Criminal - Crimes Eleitorais - Divulgação de Fatos Inverídicos Na
Propaganda Eleitoral - Pedido de Concessão de Liminar. Procedência: Palmeira das Missões. Recorrente(s): Nereu Piovesan (Adv(s) João
Vergílio Galvão de Bem-OAB OAB/RS 49.459). Recorrido(s): Juízo Eleitoral da 32ª Zona - Palmeira das Missões. Decisão: “Por unanimidade,
não conheceram dos recursos. ”. Ementa: RECURSO INOMINADO. NOTÍCIA-CRIME. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA
OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA.
REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA O JUÍZO DEPRECANTE. ATENDIDA A PRETENSÃO DO RECORRENTE. NÃO CONHECIDO.
Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de incompetência do juízo para o qual foi deprecada audiência preliminar de
oferecimento de proposta de transação penal. Ainda que incabível a aludida exceção, restou atendida a pretensão do recorrente, uma vez que
remarcada a referida audiência para o juízo deprecante. Solenidade já transcorrida regularmente, tendo o recorrente recusado o benefício,
conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral - Sistema de Andamento de Documentos e Processos (SADP) - deste
Tribunal. Não conhecimento.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe RC N. 6157 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Crimes Contra O Sigilo Ou
O Exercício do Voto - Arregimentação de Eleitor Ou Boca de Urna - Pedido de Condenação Criminal. Procedência: Gravataí. Recorrente(s):
Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Diego Luis Pereyra Ferreira e Priscila Marcelino Hermes (Adv(s) Renato Gomes de Lima-OAB
OAB/RS 73.142). Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL.
CRIME DE PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, INC. II, DA LEI N. 9.504/97. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO
ESTADO REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTA PROPAGANDA DE BOCA DE URNA EM FRENTE AO LOCAL DE VOTAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONFIRME A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO. 1. Preliminar de prescrição punitiva do Estado afastada. Consoante o art. 109, inc. V, do Código Penal,
para os delitos em que o máximo da pena privativa de liberdade cominada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a
prescrição ocorre em quatro anos. Dessa forma, inexiste prescrição da pretensão punitiva a ser reconhecida ou mesmo prescrição em concreto
do delito imputado, porquanto o interregno entre o recebimento da denúncia e a presente data é inferior a quatro anos. 2. Mérito. Suposta
propaganda de boca de urna em frente ao local de votação. O fato imputado aos recorridos, ou seja, estar, no dia da eleição, ao lado de outras
duas pessoas, portando uma bandeira partidária de um candidato e vestindo camiseta de partido, em frente a local de votação, não
caracteriza, por si só, o delito de boca de urna. Inexistência de comprovação de que os recorridos distribuíram material de propaganda
eleitoral. 3. Desprovimento.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3) Proc. Classe RE N. 1055 - Recurso Eleitoral - Recusa Ou Abandono do Serviço Eleitoral.
Procedência: Novo Hamburgo. Recorrente(s): Felipe Gabriel Pontes (Adv(s) Felipe Gabriel Pontes-OAB OAB/RS 106.796). Recorrido(s):
Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o valor da multa para R$ 35,14.”. Ementa:
RECURSO ELEITORAL. NOMEAÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. MULTA. JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM O RECURSO. DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ELEITOR. DISPENSA INDEFERIDA PELO
JUÍZO DE PISO. DETERMINADA A REDUÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O eleitor, devidamente convocado para prestar
serviço eleitoral como secretário de seção, deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais no dia que ocorreu o primeiro turno das eleições, não
tendo apresentado justificativa para a ausência no prazo de 30 dias. Diante da inércia do eleitor, o juízo a quo aplicou multa. 2. O recorrente
apresentou manifestação, argumentando que deixou de atender à convocação eleitoral porque o cartório onde é lotado encontra-se em zona
afastada da cidade em que reside e não possui condições econômicas para comparecer ao trabalho eleitoral. Juntada declaração de
hipossuficiência econômica, ata de acordo de alimentos celebrado perante Vara de Família de Porto Alegre, recibos de pagamento de aluguel
e conta telefônica. 3. Os documentos comprobatórios autorizam a compreensão da ocorrência de motivos financeiros aptos a caracterizar a
atual situação de hipossuficiência econômica. Não se mostra proporcional penalizar o eleitor com multa arbitrada em dez vezes o valor máximo
para cada turno das eleições, uma vez que o mesmo solicitou sua dispensa com antecedência e teve seu pedido negado. Determinada a
redução do valor da multa fixada. 4. Parcial provimento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 05.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral
substituto.
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Pautas
PROCESSO 0600106-55.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600106-55.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE PORTO ALEGRE/RS Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS
COUTO LAZARI - RS084482
Polo Passivo: REQUERIDO: NELCIR REIMUNDO TESSARO, DEMOCRATAS - DEM DE PORTO ALEGRE/RS Advogado do(a) REQUERIDO:
ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343 Advogado do(a) REQUERIDO: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS RS38343
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0603449-93.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603449-93.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FERNANDO PORTELLA BARBOSA DEPUTADO FEDERAL, LUIZ FERNANDO PORTELLA
BARBOSA Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660 Advogados
do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602123-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602123-98.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO SGARBOSSA DEPUTADO ESTADUAL, MARCELO SGARBOSSA Advogado do(a)
REQUERENTE: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526 Advogado do(a) REQUERENTE: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602589-92.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602589-92.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ROBERTO RAMOS DE MELLO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE ROBERTO RAMOS DE
MELLO Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389 Advogados do(a) REQUERENTE:
LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, 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 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602502-39.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602502-39.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DELANOR BIF DE LAGOS DEPUTADO ESTADUAL, DELANOR BIF DE LAGOS Advogado do(a)
REQUERENTE: VALMOR DE FREITAS JUNIOR - RS60539 Advogado do(a) REQUERENTE: VALMOR DE FREITAS JUNIOR - RS60539
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
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PROCESSO 0602476-41.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602476-41.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENIAN BALON PEREIRA DEPUTADO FEDERAL, DENIAN BALON PEREIRA Advogado do(a)
REQUERENTE: LUIS VANDERLEI ARAUJO DA SILVA - RS67776 Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS VANDERLEI ARAUJO DA SILVA RS67776
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602587-25.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602587-25.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JESSICA BATISTA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JESSICA BATISTA SILVA Advogados do(a)
REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602225-23.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602225-23.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEITON VALCARENGHI DEPUTADO ESTADUAL, CLEITON VALCARENGHI 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 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602593-32.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602593-32.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANA LUCIA NUNES SOARES DEPUTADO ESTADUAL, ANA LUCIA NUNES SOARES
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MAXSWEL
SANT ANNA HOFFMANN - RS108389, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670 Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS
FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389,
MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0603441-19.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603441-19.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES CANDIDO RANGEL DEPUTADO FEDERAL, MOISES CANDIDO RANGEL Advogado
do(a) REQUERENTE: LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA - RS053845 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO BONSEMBIANTE
CAMPANA - RS053845
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
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PROCESSO 0602678-18.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602678-18.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANA LAFORTUNA MACEDO DEPUTADO ESTADUAL, FABIANA LAFORTUNA MACEDO
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799 Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602567-34.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602567-34.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS ORLEI GOMES CONCEICAO DEPUTADO ESTADUAL, LUIS ORLEI GOMES CONCEICAO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, 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,
MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602046-89.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602046-89.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAICON LOPES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, MAICON LOPES DA SILVA Advogado do(a)
REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES
- RS57115
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.
PROCESSO 0602022-61.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602022-61.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO ANTERIO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO ANTERIO DOS SANTOS
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 11/07/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de julho de 2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, DiretorGeral substituto.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 172, DE 05 DE JULHO DE 2019.
Altera o horário de expediente no cartório eleitoral da 156ª Zona - Palmares do Sul, no dia 08 de julho de 2019.
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º No dia 08 de julho de 2019, segunda-feira, o horário de expediente do Cartório Eleitoral da 156ª Zona - Palmares do Sul, será das 12 às
17 horas.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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PORTARIA TRE-RS P N. 161, DE 1º DE JULHO DE 2019.
Altera o horário de expediente do Posto de Atendimento ao Eleitor localizado no Shopping Praia de Belas.
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o horário de expediente do Posto de Atendimento ao Eleitor localizado no Shopping Praia de Belas, nesta capital, que será das
10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600424-38.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600424-38.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, CAMILA DA SILVA DE MOURA, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, JOAO SEVERINO DOS
SANTOS LOPES, RODRIGO MARINI MARONI, DERLI OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Edital SJ/CORIP/SEPEP n. 042/2019
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 0600424-38.2019.6.21.0000.
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.

ZONAS ELEITORAIS

3ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 059/2019 - 3ª ZE/RS
PROCESSO: PC - 14-20 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018
Juiz Eleitoral: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PROCEDÊNCIA: MARCELINO RAMOS/RS
Número Único: 14-20.2019.6.21.0003
Protocolo: 15.842/2019
Partido(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) NESELE BASTOS RIEDE - OAB/RS 99.546).
Responsável(s): AQUILES CESARI E LÚCIA LUCHETTA MENDES (Adv(s) NESELE BASTOS RIEDE - OAB/RS 99.546).
Vistos,
(...)
4. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
5. Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo,
nos termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
6. Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (vinte) dias.
7. Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
Gaurama, 10 de maio de 2019.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral da 3ª ZE.
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Resolução TSE n. 23.546, de 18 de dezembro de 2017, esta
unidade técnica se manifesta na forma do art. 35., sobre o exame da prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, do município de Marcelino Ramos/RS.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira.
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1.1) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, há indícios de falhas no cumprimento das
normas legais e de natureza financeira, pois analisados os extratos bancários verificou-se o recebimento de doações de fontes vedadas e de
origem não identificada.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
2.1) Conforme documentação apresentada, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada.
3.1. Receitas de Fonte Vedada: constatou-se a existência de contribuições intitulados autoridades, os quais se enquadram na vedação prevista
no art. 12., inciso “IV”, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Utilizando um banco de informações gerado a partir de respostas de ofícios, os quais
requereram listas de pessoas físicas que exerceram cargos de chefia e direção na administração pública, entre o período de 01-01-2018 a 3112-2018, as receitas identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos efetivados na conta-corrente 001.507-5, agência 5019-9 –
Banco CRESOL – Marcelino Ramos/RS, observou-se a ocorrência de doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício
financeiro de 2018, para a agremiação em exame, no valor de R$300,00 (Trezentos reais), conforme demonstrado a seguir:
André Tezori Mendes – CPF 989.915.900-04 – Cargo Vinculado – Secretário Municipal da Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos – RS –
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 – Valor da Contribuição – R$300,00 – Data da Contribuição – 09/07/2018.
Cumpre ressaltar que, ao apurar as receitas procedentes de fonte vedada, este examinador valeu-se das informações constantes nos extratos
ou comprovantes bancários apresentados, relativamente aos créditos efetivados nas contas bancárias da agremiação. Assim se procedeu
porque, conforme disposto nos artigos 7º., 8º., § 2º., e 11., da Resolução TSE n. 23.546/2017, as contas bancárias dos partidos políticos
somente podem receber doações ou contribuições que contenham o CPF dos doadores ou contribuintes devidamente identificados.
3.2 Receitas sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados recursos financeiros de origem não
identificada na conta-corrente 001.507-5, agência 5019-9 – Banco CRESOL – Marcelino Ramos/RS, no montante de R$300,00 (Trezentos
reais).
Data – 26/03/2018 – Movimentação Bancária – DEPÓSITO EM DINHEIRO – 20190026031800462 – Valor R$300,00.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários.
4.1) Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a
conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44., da Lei n. 9.096, de 1995.
5.1) Conforme a documentação apresentada, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, a ensejar a
incidência das prescrições contidas no art. 44., da Lei n. 9.096/1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
6.1) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações
prestadas pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram as falhas referentes às despesas
relatadas no item “I” deste exame.
Sendo assim, considerando as irregularidades do item “III”, deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o
art. 35., § 3º., “I” da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias,
para posterior emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36., da referida Resolução, por esta 3ª Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Gaurama, 04 de julho de 2019.
FLÁVIO JOSÉ SCHOMMER,
Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 060/2019 - 3ª ZE/RS
PROCESSO: PC - 11-65 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018
Juiz: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PROCEDÊNCIA: MARCELINO RAMOS/RS
Número Único: 11-65.2019.6.21.0003
Partido(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) JOÃO ANTONIO DALLAGNOL - OAB/RS 90.344).
Responsável(s): ADILSON LAVALL E HERSON PAULO ZWIRTES (Adv(s) JOÃO ANTONIO DALLAGNOL - OAB/RS 90.344).
Vistos,
(...)
3. Em seguida, oferecida ou não impugnação, proceda a unidade técnica o exame preliminar visando averiguar a presença dos documentos
exigidos no art. 29 e 34, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
3.1. Caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada, intime-se o partido e os responsáveis para que apresente os
documentos faltantes, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE supramencionada..
3.2. Findo o prazo sem manifestação, presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, prossiga-se com o exame
das contas.
4. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda o cartório à análise da prestação de contas. Se necessário,
expeça-se relatório de exame das contas, intimando-se o partido para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
5. Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo,
nos termos do art. 36, da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017.
6. Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 (vinte) dias.
7. Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
Gaurama, 10 de maio de 2019.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral da 3ª 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, de 18 de
dezembro de 2017, efetuado sobre a prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Marcelino
Ramos – RS, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29., da citada resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
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1. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se referem as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29.,
“V”, da Resolução TSE n. 23.546/2017). (Banco do Brasil S/A – Ag.: 772-2 – Conta: 13.651-4)
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte)
dias. Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
À consideração superior.
Gaurama, 05 de julho de 2019.
FLÁVIO JOSÉ SCHOMMER,
Analista Judiciário.

7ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-59.2019.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) EMILENE CUNHA SIMÕES PIRES-OAB 94057)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO ALVES LEHMANN E CÁTIA CRISTINI DA CUNHA ECHEVARRIA (ADV(S) EMILENE CUNHA SIMÕES
PIRES-OAB 94057)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária anual com movimentação, referente ao exercício de 2018.
Publicadas as contas, não houve impugnação.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que não observou-se a existência de impropriedades ou irregularidades que
comprometam a consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidária anual, oferecida por partido político do município de Bagé.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, não foram verificadas a existência de falhas e omissões que comprometam as contas, estando
atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas partidária do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB – BAGÉ, nos termos do art. 46, inciso
I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 04 de julho de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-30.2019.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (ADV(S) REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO-OAB
401806)
RESPONSÁVEL(S) : CLODOALDO JARDIM FAGUNDES E GRECY APARECIDA LEITE ALVES FAGUNDES (ADV(S) REBECA DE
OLIVEIRA LIMA MONTEIRO-OAB 401806)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária anual com movimentação, referente ao exercício de 2018.
Publicadas as contas, não houve impugnação.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que não observou-se a existência de impropriedades ou irregularidades que
comprometam a consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
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DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidária anual, oferecida por partido político do município de Bagé.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, não foram verificadas a existência de falhas e omissões que comprometam as contas, estando
atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas partidária do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU – BAGÉ, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 04 de julho de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 30/2019 - 010ª ZE
PRAZO: 20 dias
O Doutor Afonço Carlos Bierhals, Juiz Eleitoral da 010ª 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, n. 563,
Centro, em Cachoeira do Sul/RS, intimada a Responsável SONIA MARCINIA DOS SANTOS PEREIRA para ciência do Despacho prolatado
nos autos da Prestação de Contas do Partido Social Liberal - PSL de Cachoeira do Sul – PC nº 0000092-61.2017.6.21.0010, à fl. 101, no qual
determinada a intimação da responsável para que tenha ciência das informações e documentos juntados aos autos, no prazo de 03 (três) dias.
PRAZO: 03 (três) dias, a contar do término do prazo de publicação do edital, para, se for o caso, apresentação de manifestação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital pelo DEJERS.
Cachoeira do Sul-RS, 28 de junho de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 010ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral da 010ª ZE,.

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 38/2019 - 015ª ZE/RS
PRAZO: 3 dias
A Doutora Caroline Subtil Elias, Juíza Eleitoral Substituta da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires, 688, sala
103, em Carazinho, encontra-se a prestação de contas eleitoral de 2018 do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL de CARAZINHO/RS.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Carazinho-RS, 03 de julho de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CAROLINE SUBTIL ELIAS,
Juiza Eleitoral Substituta da 15ª Zona Eleitoral

20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 033/2019 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontra-se disponível aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
§ 2º, da Lei nº 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, o Demonstrativo do Resultado do
Exercício e o Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas Anuais – Exercício Financeiro 2018, dos diretórios municipais abaixo
elencados:
OBJETO: Publicidade do Demonstrativo do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro- (MDB)- Severiano de Almeida/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 05 (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 Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
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Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 05 dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, Laís Bergamo, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2019 - 20 ZE/RS.
Processo: PC - 5193 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Juiz Eleitoral: MARCOS
LUIS AGOSTINI Procedência: Itatiba do Sul Número Único: 51-93.2019.6.21.0020 Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE
ITATIBA DO SUL/RS (Adv(s) Lucas Matheus Madsen Hanisch-OAB 89752) Responsável(s) : IVAN DONDONI e ODAIR JOSÉ GRIGOL
(Adv(s) Lucas Matheus Madsen Hanisch-OAB 89752)
(...) Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
(...) MARCOS LUIS AGOSTINI Juiz Eleitoral da 020ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-08.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PT - PROGRESSO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PROGRESSO/RS (ADV(S) JOÃO DAVI GOERGEN-OAB 27710)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS BATTISTI E ODALI PEDRO BATTISTI (ADV(S) JOÃO DAVI GOERGEN-OAB 27710)
Vistos.
Em virtude do Exame da Prestação de Contas (fls. 72/73), determino a baixa dos autos em diligência, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da
Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior emissão de
parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
Intime-se.
Diligências legais.
Lajeado, 05 de julho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-46.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PDT - LAJEADO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- LAJEADO/RS (ADV(S) JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER-OAB 18894)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO WORM E JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER (ADV(S) JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER-OAB 18894)
Vistos.
Em virtude do Exame da Prestação de Contas (fls. 89/91), determino a baixa dos autos em diligência, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da
Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior emissão de
parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
Intime-se.
Diligências legais.
Lajeado, 05 de julho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-66.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PSB - LAJEADO/RS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LAJEADO/RS (ADV(S) NICÓLI BULLÉ-OAB 92886)
RESPONSÁVEL(S) : DAVID GUILHERME ORLING E SERGIO LUIZ KRUGER (ADV(S) NICÓLI BULLÉ-OAB 92886)
R.h.
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Tendo em vista o Exame Preliminar das contas partidárias realizado pelo Cartório, fl. 55, intime-se a agremiuação e seus responsáveis, na
forma do § 3º, art. 34 da Res. TSE nº 23.546/2017, a fim de complementarem a documentação exigida no art. 29 da Resolução citada, no
prazo de 20 (vinte) dias.
Diligências Legais
Lajeado, 05 de julho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-09.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - MDB - CANUDOS DO VALE/RS - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canudos do Vale
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CANUDOS DO VALE/RS (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO CESAR BERGMANN E ROGERIO PRIMAZ (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Canudos do Vale/RS,
relativo ao exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º
9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual em 30/04/2019, portanto, dentro do prazo legal.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS (fl. 45), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Juntados aos autos, em 06/06/2019, demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário das esferas estadual e nacional, comprovante
de requisição de recibos de doação registrado no SPCA e extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral (fls. 50/55).
Emitido pela Unidade Técnica o Exame da Prestação de Contas, que solicitou a baixa dos autos em diligência para que o partido se
manifestasse quanto ao teor do exame, uma vez que encontradas irregularidades por parte da Unidade Técnica (fls. 56 e 57).
Devidamente intimado (fl. 62), o partido juntou manifestação, conforme demonstrado às fls. 63/65.
Sobreveio parecer conclusivo, emitido pela Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias, que se posicionou
pela aprovação das mesmas. (fl. 66 e 67)
O Ministério Público Eleitoral acolheu o parecer e, da mesma forma, se manifestou pela aprovação das contas (fl.69).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Os autos em análise, estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. No exame das contas, após
a apresentação da manifestação pelo órgão partidário, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer
a regularidade das contas trazidas pelo partido, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável à aprovação.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de
Canudos do Vale/RS, relativas ao exercício de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 05 de julho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-98.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PSDB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - LAJEADO/RS (ADV(S) DOUGLAS DA CUNHA MUSSOLINI-OAB
75249)
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RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL ZANATTA E CARLOS RODRIGO RECKZIEGEL (ADV(S) DOUGLAS DA CUNHA MUSSOLINI-OAB 75249)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Lajeado/RS, relativo
ao exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual em 30/04/2019, portanto, dentro do prazo legal.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS (fl. 48), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Juntados aos autos, em 06/06/2019, demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário das esferas estadual e nacional, comprovante
de requisição de recibos de doação registrado no SPCA e extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral (fls. 53/58).
Emitido pela Unidade Técnica o Exame da Prestação de Contas, que solicitou a baixa dos autos em diligência para que o partido se
manifestasse quanto ao teor do exame, uma vez que encontradas irregularidades por parte da Unidade Técnica (fls. 59 e 60).
Devidamente intimado (fl. 65), o partido juntou manifestação, conforme demonstrado às fls. 67/69.
Sobreveio parecer conclusivo, emitido pela Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias, que se posicionou
pela aprovação das mesmas. (fl. 70 e 71)
O Ministério Público Eleitoral acolheu o parecer e, da mesma forma, se manifestou pela aprovação das contas (fl.73).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Os autos em análise, estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. No exame das contas, após
a apresentação da manifestação pelo órgão partidário, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer
a regularidade das contas trazidas pelo partido, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável à aprovação.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do
Município de Lajeado/RS, relativas ao exercício de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 05 de julho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-90.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PT - LAJEADO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - LAJEADO/RS (ADV(S) EDSON LUIZ KOBER-OAB 30063)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANDRÉ NUNES E SERGIO ANTONIO TRASEL (ADV(S) EDSON LUIZ KOBER-OAB 30063)
Vistos
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores – PT de Lajeado/RS, relativo ao exercício de 2018, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual de forma tempestiva em 29/03/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS (fl. 132), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Juntados aos autos, em 06/06/2019, demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário das esferas estadual e nacional, comprovante
de requisição de recibos de doação registrado no SPCA e extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral (fls. 137/150).
Emitido pela Unidade Técnica o Exame Preliminar, que solicitou a baixa dos autos em diligência para que o partido complementasse a
documentação apresentada no prazo de 20 dias (fl. 151).
Devidamente intimado (fl. 155), o partido apresentou requerimento juntando a documentação solicitada (fls. 156 e 157).
Emitido parecer conclusivo pela Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias, que se posicionou pela aprovação das
mesmas (fl. 159).
O Ministério Público Eleitoral acolheu o parecer e se manifestou pela aprovação das contas (fl.161).
Os autos vieram conclusos.
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É o relatório.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Os autos em análise, estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. No exame das contas, após
a apresentação da manifestação pelo órgão partidário, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer
a regularidade das contas trazidas pelo partido, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O parecer técnico constatou que não existem irregularidades e não se vislumbra qualquer infração no que tange às vedações contidas no art.
31 da Lei nº 9.096/95, opinando pela aprovação.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável à aprovação.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Lajeado/RS, relativas ao
exercício de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 05 de julho de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 28-17.2019.6.21.0031
Partido: Partido Social Democrático - PSD de Maratá/RS - PP. Gabriel de Oliveira (OAB/RS 61923)
Responsáveis: Maico Schmitt e Diego Daniel Schu - PP. Gabriel de Oliveira (OAB/RS 61923)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Montenegro, 4 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 27-32.2019.6.21.0031
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Maratá/RS - PP. Yascha Pereira Costa Golubcik (OAB/RS 23997)
Responsáveis: Fernando Schrammel e Dirceu Antonio Kirsten - PP. Yascha Pereira Costa Golubcik (OAB/RS 23997)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
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Montenegro, 4 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 26-47.2019.6.21.0031
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT de Maratá/RS - PP. Gabriel de Oliveira (OAB/RS 61923)
Responsáveis: Celso José Ferreira e Nerci Miguel Kerber - PP. Gabriel de Oliveira (OAB/RS 61923)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Montenegro, 4 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 25-62.2019.6.21.0031
Partido: Progressistas - PP de Maratá/RS - PP. Gabriel de Oliveira (OAB/RS 61923)
Responsáveis: Gilberto Martins, Elson Wadenphul e José Maurício Schommer - PP. Gabriel de Oliveira (OAB/RS 61923)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Montenegro, 4 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 22-10.2019.6.21.0031
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT de Brochier/RS - PP. Rodrigo de Moura (OAB/RS 71040)
Responsáveis: João Roque da Rosa e Gilberto Valdir Buttenbender - PP. Rodrigo de Moura (OAB/RS 71040)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Montenegro, 4 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.
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32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 190/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: Pet 39-43.2019.6.21.0032
Resumo
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT de Lajeado do Bugre/RS
Defensor constituído: Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB/RS 97.772)
Responsável: JOSEANE DA SILVA ARDENGHI, PRESIDENTE
Defensor constituído: Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB/RS 97.772)
Responsável: CARINA LETÍCIA SCHWARTZ, TESOUREIRA
Defensor constituído: Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB/RS 97.772)
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, 23 de maio 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. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
2. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.464/15);
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. 191/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 21-22.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PROGRESSISTAS de Boa Vista das Missões
Defensor constituído.: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: NOLI DA SILVA BUENO, Presidente
Defensor constituído.: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: MARISTELA CARDOSO FACO, Tesoureira
Defensor constituído.: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Palmeira das Missões, 5 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”
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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. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. 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);
4. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15).
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, 05 de julho de 2019.
Daniel Osowski, Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 192/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 28-14.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES de Boa Vista das Missões
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: JEFERSON MATIAS DA ROSA, Presidente
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: CLAUDIANA CASARIN DA ROSA, Tesoureira
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Palmeira das Missões, 5 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, 30 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. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. 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);
4. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15).
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, 05 de julho de 2019.
Daniel Osowski, Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 193/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 29-96.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Boa Vista das Missões
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: PEDRO JOCEMAR BAPTISTA LANDEFELDT, Presidente
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: HENRIQUE SIGNOR VESTANA, Tesoureiro
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
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Palmeira das Missões, 5 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, 30 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. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
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, 5 de julho de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 194/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: AP n. 1-65.2018.6.21.0032
Resumo
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral - Eleições Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vereador - Cargo - Vice-Prefeito - Eleições - 1° Turno - ART 299 DA LEI N. 4.737/1965 E ART 158 DO DL
2.848/40. - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
Partes
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: R. S. C. (Adv.: Pedro Ademir Matias da Rosa – OAB/RS 97.772)
Palmeira das Missões, 5 de julho de 2019.
Intimação do procurador da abertura de prazo para Alegações Finais
“Vistos, etc.
Não havendo pedidos ou manifestações acerca das provas juntadas, já tendo ocorrido o interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução e
determino a abertura de prazo para apresentação de memoriais pelo Autor e Réu, sucessivamente, pelo prazo de cinco dias.
Após voltem os autos conclusos para sentença.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 08 de maio de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral”.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 195/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 30-81.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Defensor constituído: Clivea Rigon Dalla Nora (OAB/RS 96.065)
Responsável: JOAO PEDRO BRIZOLLA DORNELLES, PRESIDENTE
Defensor constituído: Clivea Rigon Dalla Nora (OAB/RS 96.065)
Responsável: VELCINDO LOWE DE OLIVEIRA, TESOUREIRO
Defensor constituído: Clivea Rigon Dalla Nora (OAB/RS 96.065)
Palmeira das Missões, 5 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, 30 de abril de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
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EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
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, 5 de julho de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário.

36ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 016/2019
Processo: PC - 1418 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018
Juíza Eleitoral: CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Procedência: Quaraí
Número Único: 14-18.2019.6.21.0036
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (Adv. Everson Alves
dos Santos - OAB 104318)
Responsáveis: JEFERSON DA SILVA PIRES, MIGUEL AMANDIO MACHADO RODRIGUES,
SAINT CLAIR BARRETO TÂMARA (Adv. Everson Alves dos Santos - OAB 104318)
Vistos.
Acolho o Relatório para Expedição de Diligências de fls. 49 a 51 ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, diretório de Quaraí.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, no prazo de 20 (vinte) dias, para atendimento dos esclarecimentos solicitados no Relatório
para Expedição de Diligências, conforme Res. TSE n. 23.546/2017, mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), transcrevendo abaixo da publicação deste despacho o teor do respectivo Relatório para Expedição
de Diligências.
Com a manifestação, efetue-se nova análise da documentação, expedindo parecer conclusivo.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.
Em 28 de junho de 2019.
GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR,
Juiz Eleitoral da 36ª ZE.
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento à Resolução TSE nº 23.546/2017, que regulamenta a prestação de contas partidárias estabelecidas pela Lei n. 9.096/1995,
este examinador se manifesta na forma do art. 35 sobre o exame da prestação de contas do partido acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.546/2017 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1 Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, não há indícios de falhas no
cumprimentos das normas de natureza financeira.
1.2 Observa-se, entretanto, falha nas informações apresentadas quanto ao nome de um dos Representantes Legais do Órgão Partidário, haja
vista que, na Relação dos Agentes Responsáveis (fl. 7), o nome do tesoureiro, citado como o Sr. Saint Clair Barreto Tamara, não condiz com o
que está registrado perante a Justiça Eleitoral por meio do SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias), na Composição do
Órgão Partidário (fl. 38), em que consta como tesoureiro pelo período de 29/06/2017 - 31/05/2019 o nome do Sr. Miguel Amandio Machado
Rodrigues.
1.3 Não foi entregue a procuração em nome do Tesoureiro citado no item acima (art. 44 §1º Resolução 23.546/2017).
1.4 verificando os demonstrativos apresentados nas fls. 10, 20-37 constatou-se a falta de preenchimento no campo data.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
2.1- Conforme documentação apresentada e consultas ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral e à página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
3.1- Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, não foram observadas receitas de origem
não identificada ou recursos de fontes vedadas.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
4.1- Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a
conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
5.1- Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
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VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
6.1- Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações
prestadas pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram as falhas referentes às despesas
relatadas nos itens “I e VI” deste exame.
Sendo assim, considerando as irregularidades dos itens 1.2 e 1.3 deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade
com o art. 35, § 6º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 20 dias, para
posterior emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução.
À consideração do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral.
Quaraí, 26 de junho de 2019.
CLÓVIS MARTIN FINK,
Técnico Judiciário da 36ª ZE

39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 197-82.2016.6.21.0039
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Descumprimento da Proibição de Fornecimento de
Transporte ou Refeições a Eleitores - Artigo 11, iciso III, c/c artigo 5º, da Lei nº 6.091/1974
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
APENADO(S) : JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SEVERO (ADV(S) NAIALA MIRANDA ROSA-OAB 90991, NAIRADI DA SILVEIRA
MIRANDA-OAB 52497 E ROBERTO ALVES DE SOUZA-OAB 37348)
Vistos
Acato o parecer do MP, suspendendo o feito por 30 dias.
Abro vista ao MP.
Rosário do Sul, 05 de julho de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
A Doutora ANA PAULA NICHEL SANTOS, Juíza Eleitoral da 44ª Zona de Santiago-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Escobar Carpes,
119 em Santiago, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, §1°, §2° e 3°§ do
art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual – Exercício 2018, dos seguintes diretórios municipais:
PARTIDO

MUNICÍPIO

Partido Social Democrático – PSD

Santiago

Partido dos Trabalhadores - PT

Santiago

OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial das agremiações acima citadas, que
apresentaram movimentação contábil na 44ª Zona Eleitoral.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santiago-RS, 03 de julho de 2019.
Eu, Filipe Miguel Flores de Oliveira, Auxiliar de Cartório lavrei e preparei e Rodrigo Milani Fett, Chefe de Cartório Substituto da 44ª Zona
Eleitoral, conferi.
Ana Paula Nichel Santos,
Juíza Eleitoral.
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46ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 018/2019
A Excelentíssima Senhora Sandra Regina Moreira, MMª. Juíza Eleitoral desta 46ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, através de publicação no DEJERS, que se encontra disponível,
neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, as
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos relativas às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2017, dos diretórios municipais
abaixo elencados.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores - PT – Município de Santo Antônio da Patrulha – RS,
Responsáveis: Edenílson dos Santos Costa (Presidente) e Ederich Herbert Zimmer (Tesoureiro);
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Santo Antônio da Patrulha, 02 de julho de 2019.
Eu, Aline Fuchs, Chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019
A Excelentíssima Senhora Sandra Regina Moreira, MM. Juíza Eleitoral desta 46ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, através de publicação no DEJERS, 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, 2º e 3º, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercícios 2015
e 2016, dos seguintes diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores - (PT) – Santo Antônio da Patrulha/RS
Responsáveis: Edenilson dos Santos Costa e Ederich Herbert Zimmer
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, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Santo Antônio da Patrulha, 02 de julho de 2019.
Eu, Aline Fuchs, Chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 18-25.2019.6.21.0046
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2017. Pedido de Regularização de contas julgadas não
prestadas. Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
REQUERENTE(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS, EDENÍLSON DOS SANTOS COSTA
E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
Vistos.
Tendo em vista a juntada do extrato eletrônico de fl. 10, deverá o cartório eleitoral proceder conforme determina o art. 45, incisos I, III e IV, da
Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao MPE, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 02 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-42.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA
SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
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RESPONSÁVEL(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
Vistos.
A defesa manifestou-se às fls. 59-65 requerendo seja reconsiderado o parecer técnico conclusivo ante a alegação de que a conta bancária nº
609000207 é conta destinada a receber recursos oriundos do Fundo Partidário e que não se refere a campanha eleitoral. Ainda, à fl. .60, aduz
grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, alegando que o órgão partidário não foi notificado formalmente
para corrigir ou esclarecer as falhas em tela. Juntou extratos bancários e procuração das partes.
No que diz com o suposto cerceamento, nenhuma razão lhe assiste.
Ora, o Partido dos Trabalhadores tomou conhecimento do exame preliminar de fls. 42/43 (donde já constavam todos apontamentos
posteriormente ratificados no parecer conclusivo, inclusive a ausência de representação processual) e do despacho de fl. 45 ( através da Carta
de Intimação n. 015/2019 (fl. 48) recebida pelo próprio presidente da sigla em 30.04.2019 (AR de fl. 50), descabendo, portanto, nova intimação,
considerando o disposto no art. 75 da Res. TSE n. 23.553/2017.
No entanto, a fim de garantir o mais amplo direito de defesa e considerando as demais alegações da defesa, DETERMINO à unidade técnica
de exame das contas que se manifeste acerca das mesmas.
Atualize-se a autuação quanto aos procuradores.
Após, dê-se vista ao MPE.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 03 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-96.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543)
RESPONSÁVEL(S) : SILVIA ADRIANA DA ROSA (ADV(S) GIOVANA GULARTE IBANEZ-OAB 47348), CARLOS ANDRÉ NUNES DA SILVA
(ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543), CLAUDEMIR DOS SANTOS (ADV(S) MARICE
BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos.
Esgotado in albis o prazo da defesa, conforme certidão de fl. 123, declaro encerrada a produção de provas.
Dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 03 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 55/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-60.2019.6.21.0047
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB de São Borja
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) MARIANE DA ROCHA RUCHEL CASTRO VIEIRA-OAB 66330)
RESPONSÁVEL(S) : ELVIO LUIZ LANGENDOLFF FELTRIN E EUGENIO WALMIR PEDROLO FILHO (ADV(S) MARIANE DA ROCHA
RUCHEL CASTRO VIEIRA-OAB 66330)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do município de São
Borja/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 53) e dada vista ao Ministério Público Eleitoral
(fl. 53, verso e 54), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 55).
A Unidade Técnica (fls. 76/77) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 79) manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias.
Vieram os autos para sentença
É o relatório.
Decido.
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária (em 29/04/2019) e em conformidade com os dispositivos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada.
Conforme se extrai, a agremiação partidária arrecadou o valor de R$ 1.660,00, todos decorrentes de recursos de outra natureza, recebidos em
conformidade com a legislação eleitoral, havendo expressa identificação dos doadores, os quais também não se enquadram como "fonte
vedada" (art. 12 da Res. TSE n. 23.546/2017).
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Em relação aos gastos, o partido político informou ter totalizado a despesa com pagamentos em R$ 1.732,20, todos devidamente
comprovamos pelos extratos bancários, não obstante não identificados com o CPF/CNPJ dos beneficiários. Nesse ponto, registro que
agremiação deve observar expressamente o que preceitura o art. 18, §4º, da Res. TSE n. 23.546/2017.
De todo modo, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se a inexistência de irregularidades nas contas apresentadas,
tampouco registro do recebimento de recursos de fonte vedada ou não identificada. Quanto às impropriedades observada acima, não tem o
condão de macular as presentes contas.
Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira do partido político, a aprovação das contas partidária é medida que se
impõe.
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/17, APROVO as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA do município de São Borja/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
São Borja, 04 de julho de 2019
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 32/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 403,
Prédio 02, São Jerônimo/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, inc I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, da Comissão Provisória e/ou
diretório municipal, conforme abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
- Partido Socialista Brasileiro – PSB – São Jerônimo - exercício 2017;
- Partido Socialista Brasileiro – PSB – São Jerônimo - exercício 2018.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser realizada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JERÔNIMO, ao 05 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,
Juíza Eleitoral da 50ª Zona.

53ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-34.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE LAGOÃO (ADV(S) SUZANA RODRIGUES-OAB 78163)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO STEIGLEDER NARCHI E JARDEL TARIGA (ADV(S) SUZANA RODRIGUES-OAB 78163)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual referente ao exercício financeiro de 2018, autuada a partir de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo DEMOCRATAS - DEM do município de LAGOÃO através de seu atual presidente, MAURICIO
STEIGLEDER NARCHI, e de seu tesoureiro, JARDEL TARIGA, os quais atuaram durante o período e foram incluídos como partes no
presente processo (fls. 02-06).
A declaração foi publicada por meio de Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, tendo transcorrido o prazo sem impugnações
(fls. 11-12).
O cartório eleitoral certificou a inocorrência de movimentação financeira na conta bancária mantida pelo partido, a inexistência de recibos de
doação eventualmente emitidos e a ausência de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário em favor da agremiação
(fls. 13-14).
Em relatório de exame, a unidade técnica não encontrou indícios de movimentação financeira e opinou pela aprovação das contas, mesmo
caminho seguido pelo Ministério Público Eleitoral, em parecer (fls. 15-17).
Os autos, então, vieram conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Todos os órgãos partidários devem prestar contas anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, mesmo não havendo recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
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Nesses casos, a Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, permite que os diretórios municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro prestem suas contas por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
prevista no § 3º do seu art. 28.
No caso em tela, constata-se que a agremiação cumpriu o rito necessário, porquanto a presente declaração foi protocolada tempestivamente
em cartório, tendo sido atendidos os requisitos do § 3º do art. 28 da Resolução.
Ademais, todas as partes estão representadas por advogado constituído nos autos mediante instrumento de Procuração, em observância à
Resolução nº 239/2013 do Tribunal Regional Eleitoral.
Conforme apontado pelo examinador das contas e pelo Ministério Público Eleitoral, os documentos juntados aos autos corroboram a
declaração firmada pelos representantes partidários no sentido de que não houve movimentação financeira durante o exercício.
III – DISPOSITIVO
Dessa forma, não existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, e havendo manifestação favorável da
análise técnica e do MPE, considero prestadas e julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício 2018 do órgão partidário municipal do
DEMOCRATAS - DEM de LAGOÃO, fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 04 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-10.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE LAGOÃO (ADV(S) EVANDRO PAULO VETTORAZZI-OAB 103465)
RESPONSÁVEL(S) : ERVINO DE OLIVEIRA E GRASIELI DE OLIVEIRA (ADV(S) EVANDRO PAULO VETTORAZZI-OAB 103465)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual referente ao exercício financeiro de 2018, autuada a partir de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do município de LAGOÃO, através de
seu atual presidente, ERVINO DE OLIVEIRA, e de sua tesoureira, GRASIELI DE OLIVEIRA, os quais atuaram durante o período e foram
incluídos como partes no presente processo (fls. 02-03).
A declaração foi publicada por meio de Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, tendo transcorrido o prazo sem impugnações
(fls. 12-14).
O cartório eleitoral certificou a inocorrência de movimentação financeira na conta bancária mantida pelo partido, a inexistência de recibos de
doação eventualmente emitidos e a ausência de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário em favor da agremiação
(fls. 14-19).
Em relatório de exame, a unidade técnica não encontrou indícios de movimentação financeira e opinou pela aprovação das contas, mesmo
caminho seguido pelo Ministério Público Eleitoral, em parecer (fls. 20-22).
Os autos, então, vieram conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Todos os órgãos partidários devem prestar contas anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, mesmo não havendo recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Nesses casos, a Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, permite que os diretórios municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro prestem suas contas por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
prevista no § 3º do seu art. 28.
No caso em tela, constata-se que a agremiação cumpriu o rito necessário, porquanto a presente declaração foi protocolada tempestivamente
em cartório, tendo sido atendidos os requisitos do § 3º do art. 28 da Resolução.
Ademais, todas as partes estão representadas por advogado constituído nos autos mediante instrumento de Procuração, em observância à
Resolução nº 239/2013 do Tribunal Regional Eleitoral.
Conforme apontado pelo examinador das contas e pelo Ministério Público Eleitoral, os documentos juntados aos autos corroboram a
declaração firmada pelos representantes partidários no sentido de que não houve movimentação financeira durante o exercício.
III – DISPOSITIVO
Dessa forma, não existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, e havendo manifestação favorável da
análise técnica e do MPE, considero prestadas e julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício 2018 do órgão partidário municipal
do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS de LAGOÃO, fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior
Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 04 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-79.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE SEGREDO (ADV(S) JONATAS CREMONESE BULLEGON-OAB 47315)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO HENRIQUE MARION E ALENCAR METZGER (ADV(S) JONATAS CREMONESE BULLEGON-OAB 47315)
Vistos.
Em relatório de exame, a unidade técnica responsável pela análise das contas verificou a necessidade de diligências complementares, nos
termos do art. 35, § 3°, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Dessa forma, determino a intimação do órgão municipal do PROGRESSISTAS - PP de SEGREDO, por meio de publicação de Nota de
Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, para que atenda ao disposto na manifestação da unidade técnica sobre o
exame das contas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentados ou não os esclarecimentos, e uma vez encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, dê-se prosseguimento
regular ao feito, com emissão de Parecer Conclusivo e envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de Parecer no prazo de 15
(quinze) dias.
Tudo feito, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 04 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-78.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ibarama
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE IBARAMA (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO JONAS SCOTA E AMILCAR PUNTEL DOS ANJOS (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
Vistos.
Após exame preliminar das contas, o analista apontou a necessidade de complementação da documentação apresentada.
Assim, determino a intimação do órgão municipal e dos responsáveis para que atendam ao disposto na manifestação da unidade técnica sobre
o exame preliminar, no prazo comum de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
Juntadas as peças requeridas, ou expirado o prazo sem que tenham sido apresentadas, certifique-se e submeta-se a prestação à análise
técnica prevista no art. 35, devendo retornarem os autos conclusos caso haja necessidade de intimação do órgão partidário para que
apresente informações ou documentos complementares.
Encerrada a análise sem a necessidade de demais diligências, elabore-se Parecer Conclusivo na forma do art. 36 da resolução referida,
encaminhando-se, em seguida, os autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias, retornando, ao
final, conclusos.
Sobradinho, 04 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-68.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cristal do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) DANIEL BROMBILLA-OAB 54233)
RESPONSÁVEL(S) : DEOCLIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO E MARILI CORREA (ADV(S) DANIEL BROMBILLA-OAB 54233)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA - PT, de Cristal do
Sul/RS, referente ao exercício financeiro de 2018 (fls. 2-4).
Publicado o Edital nº 09/2019, visando conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos, decorreu o prazo legal,
sem impugnação (fls. 8/9).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 10-16).
A Unidade Técnica (fl. 17) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 19) manifestaram-se pela desaprovação das contas apresentadas, em razão da
existência de movimentação de recursos financeiros em conta bancária atribuída ao referido Diretório Municipal (conta n° 603926809, do
Banrisul).
As partes foram intimadas para se manifestar acerca das inconsistências apontadas, deixando decorrer o prazo legal, sem manifestação (fl.
22).
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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O órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu recibos de doação
durante o período, tendo declarado à Justiça Eleitoral não ter movimentado recursos financeiros e/ou estimáveis em dinheiro durante o
exercício de 2018.
Contudo, segundo se extrai dos extratos de fls. 12/13, referente à conta bancária pertencente ao Diretório Municipal do PT de Cristal do
Sul/RS (CNPJ 01.295.198/0001-40), Agência 795, conta 0603926809, do Banrisul, juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, referido partido
político realizou as seguintes operações financeiras durante o exercício em exame:
a) créditos: 1) em 13/12/2018 recebeu depósito em dinheiro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) realizado pelo titular do CPF
522.174.690-53; 2) em 28/12/2018 recebeu depósito em dinheiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) realizado pelo titular do CPF
494.282.410-91; 3) em 28/12/2018 recebeu outro depósito em dinheiro no valor de R$ 50,00 (duzentos e cinquenta reais) realizado pelo titular
do CPF 912.567.550.87; 4) em 28/12/2018 recebeu depósito em dinheiro no valor de R$ 40,00 (querenta reais) realizado pelo titular do CPF
418.097.260-34; 5) em 28/12/2018 recebeu depósito em dinheiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) realizado pelo titular do CPF
424.938.200-10.
Ao todo, durante o mês de dezembro de 2018, o órgão partidário recebeu R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) de terceiros, pessoas
físicas, sem que tal importância tenha sido declarada à Justiça Eleitoral.
b) débitos: 1) em 13/12/2018 foi realizado saque eletrônico de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da conta bancária do PT de Cristal do
Sul; 2) em 28/12/2018 foram realizados quatro débitos de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos), cada um, totalizando a
importância de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), referente a tarifas bancárias; 3) em 28/12/2018 foi realizado um débito de R$ 39,50 (trinta
e nove reais e cinquenta centavos) referente à "renovação de cadastro".
Ao todo, durante o mês de dezembro de 2018, o órgão partidário realizou gastos totais de R$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos).
Com efeito, embora não se trate de vultuosa movimentação de recursos financeiros pelo órgão partidário (não declarada), imperioso
reconhecer que a conduta do partido político em omitir o recebimento de recursos financeiros, bem como a realização de despesas partidárias
inviabiliza o regular controle das contas, a ser realizado pela Justiça Eleitoral.
Registre-se que a movimentação de recursos financeira acima mencionada foi apontada tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério
Público Eleitoral, sendo oportunizado às partes o contraditório e ampla defesa, momento em que poderiam explicar a omissão quanto ao dever
de declarar tais recursos ou, ainda, retificar as contas apresentadas. Contudo, as partes optaram por se manter inertes.
Deste modo, reconhecido que a declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros apresentada (fl. 02) não corresponde à
verdade, imperioso se mostra a desaprovação das contas partidárias.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, "c" e art. 46, III, "c", ambos da Resolução TSE n° 23.546/17, DESAPROVO as contas apresentadas
pelo PARTIDO TRABALHISTA - PT, do município de Cristal do Sul/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Diante da desaprovação das contas partidárias, determino, com base no art. 49, caput, da Resolução TSE 23.546/2017, a devolução da
importância apontada como irregular, qual seja, o valor recebido pelo órgão partidário e não declarado à Justiça Eleitoral (R$ 440,00),
acrescida de multa de 10% (dez por cento), considerando que se trata de valor de pequena monta. Tal valor deverá ser atualizado
monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 60, § 1º).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, inclusive acerca da prática de possível crime eleitoral pelas partes, nos termos do art. 45,
VIII, "c", da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Transitada em julgada a sentença, notifiquem-se os órgãos partidários Nacional e Estadual sobre o inteiro teor da presente decisão (art. 60, I,
“a”, da Resolução TSE 23.546/2017), bem como intime o órgão partidário Estadual para que: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e
retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado; 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 (art. 13, I, da Resolução TRE/RS n 298/2017).
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 13, II, da Resolução TRE/RS n 298/2017)
Efetuado o recolhimento, arquivem-se os autos, com baixa.
Rodeio Bonito, 05 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 135-87.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALDIR FLORISBAL JUNG-OAB 59979)
RESPONSÁVEL(S) : LADEMIR SILVEIRA E ANTONIO ROBERTO DEDOMENICO
R.h
Intime-se o partido e seus responsáveis, para que junte documentação (fl. 42) no prazo de 20 (vinte ) dias.
Canoas, 03 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 148-86.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - NÃO PRESTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : MARIA EUNICE DIAS WOLF E MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZAOAB 33527)
R.h
Intime-se o partido e seus responsáveis, para que regularize sua representação processual, no prazo de 20 (vinte ) dias.
Canoas, 03 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 155-78.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - NÃO PRESTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (Adv. Carlos Augusto Chaves Pla - OAB/RS 085586)
RESPONSÁVEL(S) : WALTER KAUS PEREIRA E SILVIO LUIZ MATANA DA ROSA
R.h
Intime-se o partido e seus responsáveis, para que junte documentação (fls. 31/32) no prazo de 20 (vinte ) dias.
Canoas, 03 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 061/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 5-42.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: Michele Scherer Becker
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) Geison Dionísio de Freitas - OAB 101917)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARY MOURA e ANDRÉ FRANCISCO LETTI (ADV(S) Geison Dionísio de Freitas - OAB 101917)
De ordem da Exma. Juíza eleitoral, Dra. Michele Scherer Becker, ficam, as partes intimadas para que providenciem o recolhimento ao Tesouro
Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, conforme alínea B, Inc. I, art. 60 da Res. TSE.
23.546/2017, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), com
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde 01/01/2019 até a do efetivo recolhimento.
Em 05.07.2019
ANTENOR DE SOUZA ELIAS
Chefe de Cartório

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-90.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PATRIOTAS - PATRI (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA STRÖMDAHL-OAB 88234)
RESPONSÁVEL(S) : AUGUSTO VIEIRA STROMDAHL E JANAINA ALVES KRUMENAUER PEREIRA (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA
STRÖMDAHL-OAB 88.234)
Vistos.
O Cartório Eleitoral deverá proceder nos termos do art. 45, incisos II, III e IV da Res. TSE 23.546/2017.
Após, ao MPE (art. 45, inciso V, da citada resolução).
Alvorada, 04 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-08.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
RESPONSÁVEL(S) : VERA LUCIA FLORES (ADV(S) JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738), JUSSARA TERESINHA PINTO
MENDES
Vistos.
O Cartório Eleitoral deverá proceder nos termos do art. 45, incisos II, III e IV da Res. TSE 23.546/2017.
Após, ao MPE (art. 45, inciso V, da citada resolução).
Alvorada, 04 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-44.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS E LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB
56844)
Vistos.
Como o pagamento não ocorreu espontaneamente, o montante da condenação, no valor de R$1.636,92 (mil seiscentos e trinta e seis reais e
noventa e dois centavos), foi acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), na
forma do artigo 523, §1º, do CPC/2015, totalizando R$1.964,30 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
Defiro o bloqueio pelo sistema BacenJud (item 2 - fl. 144/verso), já efetivado, conforme informaçoes que seguem:
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às
19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as
Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão
tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do Protocolo: 20190006232445
Data/Horário de protocolamento: 04/07/2019 14h58
Número do Processo: 48-44.2017.6.21.0074
Tribunal: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Vara/Juízo: 54097 - 074ª Zona Eleitoral
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rosangela Carvalho Menezes
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: PGE
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/ExecutadoValor a BloquearContas e Aplicações Financeiras Atingidas
223.942.730-20 : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS1.964,30 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da
protocolização.
026.215.450-17 : LUIZ FELIPE CONCEICAO DE MORAES1.964,30 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no
momento da protocolização.
08.936.560/0001-64 : COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DA CIDADE DE
ALVORADA1.964,30 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
Aguarde-se o retorno do BACEN, voltando conclusos para conferência no prazo de 05 dias.
Quanto ao pedido da AGU (item 3 - fl. 144/verso) para que o restante da quantia devida, eventualmente, seja quitada com desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário, desde já indefiro, uma vez que o requerido acaba sendo um tipo de penhora e, como o processo se
encontra em fase de cumprimento de sentença, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, consoante art. 833, XI, do CPC
2015.
Por fim, uma vez que transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC/2015, sem manifestações, defiro a emissão,
para fins de protesto do art. 517 do CPC/2015, de certidão de teor da decisão de desaprovação das contas eleitorais (item 4 - fl. 144/verso).
Diligências legais.
Alvorada, 04 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-53.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ VALDEMIR MULLER DE OLIVEIRA E CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de Prestação de Contas Partidária Anual, relativo ao exercício financeiro do ano de 2018, autuado a partir da Informação
nº 15/2019, que comunicou a omissão da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, de São
Francisco de Assis/RS, CNPJ nº 25.244.694/0001-33, em que figuram como responsáveis partidários municipais José Valdemir Muller de
Oliveira e Camila Oliveira da Silva, ante a não apresentação das contas até o dia 30 de abril de 2019 (fl. 02).
Devidamente notificados sob pena de revelia, a Comissão Provisória Estadual do Partido Social Democrático, uma vez que o órgão
partidário municipal não se encontra mais vigente nesta circunscrição eleitoral desde 10.3.2019, e os responsáveis partidários municipais não
apresentaram as contas (fls. 3/10 e 20).
Conclusos os autos (fl. 20-verso), determinou-se a notificação dos diretórios estadual e nacional do PSD para que não procedessem à
transferência de cotas do Fundo Partidário ao órgão municipal de São Francisco de Assis, até que regularizada a situação da não
apresentação das contas, a autuação do processo e, ainda, decretou-se a revelia das partes uma vez que silentes ante as notificações
efetuadas (fls. 21, 23/25 e 37/38).
Em seguimento ao regular trâmite processual, a servidora designada para a análise das contas emitiu certidão à fl. 29, referente a informações
sobre eventual emissão de recibos de doação e repasses do Fundo Partidário, as quais restaram negativas, juntando à fl. 30 extrato bancário
impresso por meio de consulta ao sistema eletrônico de prestações de contas partidárias anuais, comprovando-se a ausência de
movimentação financeira do PSD de São Francisco de Assis no ano de 2018 em instituições bancárias para o CNPJ nº 25.244.694/0001-33.
Em vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 32/33), salientando os arts. 28,
46 e 48, todos da Resolução do TSE nº 23.546/2017, sendo o último referente às sanções cabíveis.
Retornados os autos, verificou-se que a decisão de fl. 21 sobre a decretação da revelia das partes não havia sido publicizada nos termos do
art. 346, caput, do CPC, corrigindo-se naquele momento, de ofício, e determinando-se a publicação da referida decisão no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral – DEJERS, ao mesmo tempo em que se encerrou a fase de instrução e se ordenou a abertura de vista dos autos às partes
para se manifestarem sobre os documentos e informações apresentados no processo (fl. 35).
Publicada a nota de expediente nº 59/2019 (fls. 36/37-verso), transcorreu o prazo legal sem manifestação das partes (fl. 39-verso).
Os autos vieram conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O dever de prestar contas dos partidos políticos é previsão constitucional constante no art. 17, III, da Constituição Federal, sendo a prestação
de contas anual obrigatória e regulamentada pela Lei nº 9.096/95, em seu art. 32 c/c art. 30 do mesmo diploma, e cuja competência de
fiscalização sobre a movimentação financeira das agremiações partidárias é atribuição da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 34 da referida lei.
Os aspectos processuais, assim como as questões de mérito relativas às prestações de contas partidárias anuais do exercício 2018,
submetem-se aos dispositivos da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (art. 65).
Dispõe o art. 32 da Lei nº 9.096/95 que a prestação de contas anual dos partidos políticos deve ser prestada até o dia 30 de abril do ano
subsequente e, conforme disposto no §2º do artigo 28 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, devem ser prestadas as contas ainda que os
partidos não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro no respectivo exercício financeiro.
Ademais, o art. 46 da referida resolução, ao regulamentar o julgamento das prestações, prevê na alínea “a” do inciso IV, o julgamento pela não
prestação de contas quando, depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis partidários permanecerem omissos
ou as suas justificativas não forem aceitas.
A respectiva sanção vem disposta no artigo 48 daquela resolução, conforme referenciou a Douta Agente Ministerial em seu parecer, qual seja
a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em que persistir a inadimplência, nos termos do art. 37-A da
Lei 9.096/95, in casu, a contar de 02.5.2019, e de suspensão de seu registro ou anotação do órgão de direção municipal até a regularização da
situação, nos termos do art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Pontua-se que, embora o órgão municipal do PSD em São Francisco de Assis não esteja mais vigente, mesmo assim deveria ter prestado
contas do referido período, podendo tal apresentação de contas se dar por provocação de um dos seus responsáveis partidários municipais,
haja vista a legitimidade destes.
Por fim, questão incidental relativa a eventual sancionamento da grei municipal se faz necessária confrontar. No que se refere à suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do PSD neste município em virtude da não prestação de contas, a legislação é
clara quanto à sua incidência no presente caso, uma vez que notificadas as partes legítimas e estas se mantiverem inertes.
No entanto, especificamente quanto a sanção de suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, entende-se que tal
medida merece ser revista, mesmo que expressamente prevista na parte final do §2º do art. 48 da Resolução do TSE nº 23.546/2017 e no art.
42, caput, da Resolução do TSE nº 23.571/2018, em virtude de decisão pelo deferimento parcial da Medida Cautelar na ADIn nº 6.032/2018,
proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB e pelo Partido Popular Socialista – PPS, em face das normas do TSE que suspendem o
registro ou anotação de órgãos de direção estadual ou municipal quando as contas do partido são julgadas como não prestadas.
Em decisão daqueles autos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 16.5.2019 e publicada no DJe do STF na data de 20.5.2019, edição nº
104/2019, às fls. 60/64, fora afastada qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas. Tal
veredito se deu em razão de entendimento de que inexiste em lei (apenas em resolução do TSE) sanção específica de tal magnitude quanto
aos órgãos partidários de nível estadual e municipal, uma vez que o disposto no art. 28, §6º, da Lei nº 9.096/95, refere-se especificamente a
órgãos de direção nacional e, ainda, mediante processo específico e regular que assegure a ampla defesa. Pelo exposto, tendo como base o
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precedente decisum, considerando-se o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica, deixo de aplicar referida sanção nos
presentes autos.
Dito isso, in casu, observado que foram propiciadas as devidas oportunidades para as partes apresentarem as contas e se manifestarem
nestes autos, mantendo-se inertes, a decisão pela não prestação de contas é medida que se impõe, todavia não havendo que se falar em
devolução de valores ao Fundo Partidário, uma vez que não verificado pela análise técnica a distribuição ou repasse à grei municipal de
recursos dessa origem.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 46, IV, “a” e art. 48, caput, ambos da Resolução do TSE nº 23.546/2017, c/c o art. 37-A da Lei nº 9.096/95, julgo
NÃO PRESTADAS as contas da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, de SÃO
FRANCISCO DE ASSIS/RS, CNPJ nº 25.244.694/0001-33, relativas ao exercício financeiro do ano de 2018, em que figuram como
responsáveis partidários municipais José Valdemir Muller de Oliveira e Camila Oliveira da Silva, aplicando ao referido órgão partidário de nível
municipal, a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, a contar de 02.5.2019, a persistir pelo tempo que
permanecer omisso até a regularização da situação de inadimplência, extinguindo assim o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC.
No tocante aos responsáveis José Valdemir Muller de Oliveira e Camila Oliveira da Silva, deixo de aplicar-lhes sanção, nestes autos, em
virtude da inadimplência na obrigação de prestação das contas, haja vista a ausência de estabelecimento de sanção específica em lei (parte
final do art. 37-A da Lei nº 9.096/95) e de verificação, no presente feito, de prática de conduta dolosa que tenha importado em enriquecimento
ilícito e lesão ao patrimônio do partido (art. 51 da Resolução do TSE nº 23.546/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo às partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS,
considerando ter sido decretada a revelia destes (art. 346, caput, do CPC).
Com o trânsito em julgado:
a) registre-se o julgamento das contas no Sistema SICO;
b) notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do PSD sobre o inteiro teor da presente decisão, em conformidade com o art. 60, I, “a”, da
Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Assis, 05 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-38.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO MUNHOS BERTOLINI E JOSÉ SALVADOR RIBEIRO LIMA
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de Prestação de Contas Partidária Anual, relativo ao exercício financeiro do ano de 2018, autuado a partir da Informação
nº 16/2019, que comunicou a omissão da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL – PL, de São Francisco de
Assis/RS, CNPJ nº 22.937.228/0001-45, em que figuram como responsáveis partidários municipais Ronaldo Munhos Bertolini e José Salvador
Ribeiro Lima, ante a não apresentação das contas até o dia 30 de abril de 2019 (fl. 02).
Devidamente notificados sob pena de revelia, o Diretório Estadual do Partido Liberal, uma vez que o órgão partidário municipal não se encontra
mais vigente nesta circunscrição eleitoral desde 27.02.2019, e os responsáveis partidários municipais não apresentaram as contas (fls. 3/10).
Conclusos os autos (fl. 20-verso), determinou-se a notificação dos diretórios estadual e nacional do PL para que não procedessem à
transferência de cotas do Fundo Partidário ao órgão municipal de São Francisco de Assis, até que regularizada a situação da não
apresentação das contas, a autuação do processo e, ainda, decretou-se a revelia das partes uma vez que silentes ante as notificações
efetuadas (fls. 19, 21/23 e 35).
Em seguimento ao regular trâmite processual, a servidora designada para a análise das contas emitiu certidão à fl. 27, referente a informações
sobre eventual emissão de recibos de doação e repasses do Fundo Partidário, as quais restaram negativas, juntando à fl. 28 extrato bancário
impresso por meio de consulta ao sistema eletrônico de prestações de contas partidárias anuais, onde se verificam duas contas bancárias na
CEF em nome do PL de São Francisco de Assis, sem lançamentos, comprovando-se a ausência de movimentação financeira no ano de 2018
em instituições bancárias para o CNPJ nº 22.937.228/0001-45.
Em vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 30/31), salientando os arts. 28,
46 e 48, todos da Resolução do TSE nº 23.546/2017, sendo o último referente às sanções cabíveis.
Retornados os autos, verificou-se que a decisão de fl. 19 sobre a decretação da revelia das partes não havia sido publicizada nos termos do
art. 346, caput, do CPC, corrigindo-se naquele momento, de ofício, e determinando-se a publicação da referida decisão no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral – DEJERS, ao mesmo tempo em que se encerrou a fase de instrução e se ordenou a abertura de vista dos autos às partes
para se manifestarem sobre os documentos e informações apresentados no processo (fl. 33).
Publicada a nota de expediente nº 60/2019 (fls. 34 e verso), transcorreu o prazo legal sem manifestação das partes (fl. 35-verso).
Os autos vieram conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Preliminarmente cumpre referir que o Partido Liberal – PL, passou adotar este nome em decisão tomada em convenção nacional da legenda
realizada na data de 09.02.2019, cuja modificação na nomenclatura foi aprovada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em sessão
do dia 07.5.2019, pois até então adotava a denominação de Partido da República – PR.
Assentada tal premissa e ausentes questões prefaciais ao mérito pendentes de apreciação, adentra-se ao imediato enfrentamento do cerne da
matéria posta em liça.
O dever de prestar contas dos partidos políticos é previsão constitucional constante no art. 17, III, da Constituição Federal, sendo a prestação
de contas anual obrigatória e regulamentada pela Lei nº 9.096/95, em seu art. 32 c/c art. 30 do mesmo diploma, e cuja competência de
fiscalização sobre a movimentação financeira das agremiações partidárias é atribuição da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 34 da referida lei.
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Os aspectos processuais, assim como as questões de mérito relativas às prestações de contas partidárias anuais do exercício 2018,
submetem-se aos dispositivos da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (art. 65).
Dispõe o art. 32 da Lei nº 9.096/95 que a prestação de contas anual dos partidos políticos deve ser prestada até o dia 30 de abril do ano
subsequente e, conforme disposto no §2º do artigo 28 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, devem ser prestadas as contas ainda que os
partidos não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro no respectivo exercício financeiro.
Ademais, o art. 46 da referida resolução, ao regulamentar o julgamento das prestações, prevê na alínea “a” do inciso IV, o julgamento pela não
prestação de contas quando, depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis partidários permanecerem omissos
ou as suas justificativas não forem aceitas.
A respectiva sanção vem disposta no artigo 48 daquela resolução, conforme referenciou a Douta Agente Ministerial em seu parecer, qual seja
a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em que persistir a inadimplência, nos termos do art. 37-A da
Lei 9.096/95, in casu, a contar de 02.5.2019, e de suspensão de seu registro ou anotação do órgão de direção municipal até a regularização da
situação, nos termos do art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Pontua-se que, embora o órgão municipal do PL em São Francisco de Assis não esteja mais vigente, mesmo assim deveria ter prestado
contas do referido período, podendo tal apresentação de contas se dar por provocação de um dos seus responsáveis partidários municipais,
haja vista a legitimidade destes.
Por fim, questão incidental relativa a eventual sancionamento da grei municipal se faz necessária confrontar. No que se refere à suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do PL neste município em virtude da não prestação de contas, a legislação é
clara quanto à sua incidência no presente caso, uma vez que notificadas as partes legítimas e estas se mantiverem inertes.
No entanto, especificamente quanto a sanção de suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, entende-se que tal
medida merece ser revista, mesmo que expressamente prevista na parte final do §2º do art. 48 da Resolução do TSE nº 23.546/2017 e no art.
42, caput, da Resolução do TSE nº 23.571/2018, em virtude de decisão pelo deferimento parcial da Medida Cautelar na ADIn nº 6.032/2018,
proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB e pelo Partido Popular Socialista – PPS, em face das normas do TSE que suspendem o
registro ou anotação de órgãos de direção estadual ou municipal quando as contas do partido são julgadas como não prestadas.
Em decisão daqueles autos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 16.5.2019 e publicada no DJe do STF na data de 20.5.2019, edição nº
104/2019, às fls. 60/64, fora afastada qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas. Tal
veredito se deu em razão de entendimento de que inexiste em lei (apenas em resolução do TSE) sanção específica de tal magnitude quanto
aos órgãos partidários de nível estadual e municipal, uma vez que o disposto no art. 28, §6º, da Lei nº 9.096/95, refere-se especificamente a
órgãos de direção nacional e, ainda, mediante processo específico e regular que assegure a ampla defesa. Pelo exposto, tendo como base o
precedente decisum, considerando-se o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica, deixo de aplicar referida sanção nos
presentes autos.
Dito isso, in casu, observado que foram propiciadas as devidas oportunidades para as partes apresentarem as contas e se manifestarem
nestes autos, mantendo-se inertes, a decisão pela não prestação de contas é medida que se impõe, todavia não havendo que se falar em
devolução de valores ao Fundo Partidário, uma vez que não verificado pela análise técnica a distribuição ou repasse à grei municipal de
recursos dessa origem.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 46, IV, “a” e art. 48, caput, ambos da Resolução do TSE nº 23.546/2017, c/c o art. 37-A da Lei nº 9.096/95, julgo
NÃO PRESTADAS as contas da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL – PL, de SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS,
CNPJ nº 22.937.228/0001-45, relativas ao exercício financeiro do ano de 2018, em que figuram como responsáveis partidários municipais
Ronaldo Munhos Bertolini e José Salvador Ribeiro Lima, aplicando ao referido órgão partidário de nível municipal, a sanção de suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário, a contar de 02.5.2019, a persistir pelo tempo que permanecer omisso até a regularização da
situação de inadimplência, extinguindo assim o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
No tocante aos responsáveis Ronaldo Munhos Bertolini e José Salvador Ribeiro Lima, deixo de aplicar-lhes sanção, nestes autos, em virtude
da inadimplência na obrigação de prestação das contas, haja vista a ausência de estabelecimento de sanção específica em lei (parte final do
art. 37-A da Lei nº 9.096/95) e de verificação, no presente feito, de prática de conduta dolosa que tenha importado em enriquecimento ilícito e
lesão ao patrimônio do partido (art. 51 da Resolução do TSE nº 23.546/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo às partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS,
considerando ter sido decretada a revelia destes (art. 346, caput, do CPC).
Com o trânsito em julgado:
a) registre-se o julgamento das contas no Sistema SICO;
b) notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do PL sobre o inteiro teor da presente decisão, em conformidade com o art. 60, I, “a”, da
Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Assis, 05 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-61.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) CARLOS IGNÁCIO GOMES MARTINS-OAB 61982)
RESPONSÁVEL(S) : SILON FALCÃO VIEIRA E BRINALDO MOACIR RAMOS WITT (ADV(S) CARLOS IGNÁCIO GOMES MARTINS-OAB
61982)
Vistos.
Considerando a omissão da apresentação de alegações finais, abra-se nova vista ao MPE no prazo de três dias, conforme art. 757, III, da
Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento.
São Francisco de Assis, 05 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-46.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB 63556)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUÍS PINHEIRO MOTT, ALIA CARNEIRO SCHUNAINEH E FRANKLIN MARCIANO MACHADO PEREIRA
(ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB 63556)
Vistos.
Considerando a manifestação do partido às fls. 216/2017, abra-se nova vista ao MPE no prazo de três dias, conforme art. 757, III, da
Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento.
São Francisco de Assis, 05 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-98.2017.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE MANOEL VIANA (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB
94089)
Vistos.
Ciente da decisão em Superior Instância às fls. 260/264 destes autos, referente ao recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores – PT, de
Manoel Viana/RS, em face de Sentença deste Juízo prolatada às fls. 204/208, confirmando-se a decisão de 1º Grau em sua integralidade.
Procedam-se às determinações contidas na parte dispositiva da sentença.
São Francisco de Assis, 05 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-68.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : JOIR ISOLABELLA MENDES E ELIANDRO KISTER GARCIA
Vistos.
Intimem-se o Órgão Partidário Municipal e seus responsáveis, conforme art. 60, I, 'b' da Resolução TSE 23.546/2017, para que procedam ao
recolhimento do valor irregular apontado, no prazo de 15 dias, corrigido e com juros moratórios desde a data da ocorrência de cada fato
gerador até a do efetivo recolhimento, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades
Federais (CADIN).
São Francisco de Assis, 05 de julho de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.21/2019
A Doutora LUANA SCHNEIDER, Juíza Eleitoral da 81ª Zona de São Pedro do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Wagner, 233, em
São Pedro do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art.32 da Lei n.9.096/95 e do art.31 e
§§ da Resolução TSE n.23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Republicano Brasileiro – PRB de São Pedro do Sul
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
São Pedro do Sul-RS, 03 de julho de 2019.
Eu, Lisandro Soares Leandro, Chefe de Cartório da 81ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUANA SCHNEIDER,
Juíza Eleitoral.
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86ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2019, a 86ª Zona Eleitoral de Três Passos/RS, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 03/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 07/02/2019, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Sucilene Engler Audino, Juíza Eleitoral-86ªZE.

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 200-72.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : JOSÉ CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA (ADV(S) ROBERTO VIRISSIMO DE BRITTO CUNHA-OAB 48346)
Vistos.
Considerando a manifestação da Advocacia-Geral da União de fls. 97-98 – dando conta da quitação do Termo de Acordo de Parcelamento
firmado em 27/04/2017, por meio de recolhimento, via GRU, ao Tesouro Nacional, das dezoito parcelas fixas de R$ 315,80 (trezentos e quinze
reais e oitenta centavos), bem como informando acerca da quitação integral da dívida por parte do devedor, conforme extrato SISGRU juntado
aos autos – declaro que não subsiste qualquer outra obrigação ou pendência no tocante à prestação de contas eleitoral de José Cláudio Ávila
da Silva, relativa às Eleições de 2016.
Dessa forma, dê-se baixa da referida sanção nos cadastros da Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de
praxe.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de julho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 203-27.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : OSCAR SCHUSTER NETO (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos.
Considerando o requerimento do devedor às fls. 113, o despacho de fl. 114, bem como a proposta de parcelamento em 10 (dez) parcelas fixas
e iguais apresentada pela Advocacia-Geral da União (fls. 120-123) – já acompanhada dos dados necessários para o preenchimento das guias
de recolhimento –, intime-se o devedor, por meio de Nota de Expediente publicada em Diário Oficial na figura do seu defensor constituído, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça ao cartório eleitoral com a finalidade de tomar ciência dos termos do acordo de parcelamento,
bem como dos dados necessários para preenchimento das guias de recolhimento, conforme requerimento anteriormente apresentado.
Após a certificação da retirada das cópias, suspenda-se o presente processo até a comprovação, nos próprios autos, do pagamento da última
parcela devida (décima), a qual deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias após o vencimento desta.
Em caso de não comparecimento do devedor no prazo supracitado ou da não comprovação do pagamento de qualquer das parcelas devidas,
o parcelamento restará rescindido e os autos serão encaminhados à Advocacia-Geral da União para que esta promova a execução e cobrança
judicial dos valores.
Intime-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de julho de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-57.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
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INTERESSADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SANANDUVA, CARLOS JOSÉ PICOLOTTO E ALBERTO BENJAMIM
BRUSCO (ADV(S) CLAUDIONEI SLONGO-OAB 81906)
R.h.
Vistos.
Ante a informação contida no exame das contas de fls. 64-65, determino a intimação dos interessados, para, no prazo de 20 dias, apresentar
os seguintes documentos:
a) extratos bancários, ou sucedâneos, do ano de 2018, relativos à aplicação de CDB pertencente ao partido;
b) comprovantes dos gastos realizados pelo partido, nos moldes do requerido no Art. 18, da Res. TSE 23.546/2017.
Após, dê-se prosseguimento ao exame da prestação de contas.
Sananduva, 05 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
O Doutor MAX AKIRA SENDA DE BRITO, Juiz Eleitoral da 97ª Zona de Esteio-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. Dom Pedro, 171 - Centro,
em Esteio, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, art.45, I, a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2016, conforme
abaixo:
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, do seguinte partido político:
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Esteio, 05 de julho de 2019.
Eu, Evânia Núbia G. de O. Almeida, Chefe de Cartório da 97ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-33.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ERAN VIDAL DE NEGREIROS-OAB 13754)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE COSTELLA, EDSON DEWES E ELISANDRA SOTERO FERREIRA
Vistos.
A União peticionou requerendo a inscrição da agremiação partidária do diretório de Esteio do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
CADIN, em razão do não cumprimento do Acordo de Parcelamento homologado judicialmente em 27/02/2019.
Compulsando os autos verifico que realmente não foram realizados os pagamentos das parcelas conforme pactuado entre as partes.
Nos termos do art. 61, §2º, da Resolução 23.546/2017, o pedido é cabível.
"Art. 61. Transcorrido o prazo previsto na alínea b do inciso I do caput do art. 60, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, a
Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital do processo à Advocacia-Geral da União (AGU), para
que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença, nos
termos do Código de Processo Civil (CPC).
§ 2º Esgotadas as tentativas de cobrança extrajudicial do crédito, a AGU deve solicitar à Secretaria de Administração do Tribunal ou ao
Cartório Eleitoral que proceda à inscrição do devedor e/ou devedores solidários no Cadin e apresentar petição de cumprimento de sentença ao
juízo eleitoral, instruída com memória de cálculo atualizada".
Diante do exposto, determino a inscrição do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Diretório Municipal de Esteio (CNPJ n.
90.609.629/0001-26), no CADIN.
Encaminhem-se, por e-mail, cópia da presente decisão ao TRE-RS, para a efetivação da medida.
Ainda, a União peticionou, nas fls. 225 e seguintes, requerendo a execução do acordo de parcelamento firmado entre as partes e homologado
judicialmente.
Em se tratando de processo de prestação de contas partidárias, regular a execução do título judicial nos autos, forte no disposto nos 771 e ss.,
da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE c/c arts. 513 e ss., do CPC.
Desta forma, determino a intimação do Movimento Democrático Brasileiro - MDB para efetuar o pagamento do valor de R$ 13.697,90 (treze mil
e seiscentos e noventa e sete reais e noventa centavos), no prazo de 15 dias, com a advertência de que, não satisfeito o pagamento, o valor
será acrescido de multa de 10% e honorários de advogado, os quais desde já fixo em 10%.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.
Intimem-se.
Esteio, 05 de julho de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-93.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cacique Doble
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE CACIQUE DOBLE/RS (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ CALGAROTO-OAB 103456)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO PAULO FORTUNA E JOSIMAR NAVARINI (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ CALGAROTO-OAB 103456)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Democratas – DEM de Cacique Doble, relativa ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 16/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 14-17).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 18-21), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 23-23v), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando o registro de pequena movimentação financeira nos extratos bancários, além do registro da
geração de recibos de doação no exercício de 2016 e, por outro lado, a inexistência de registros de repasse ou de distribuição de recursos do
Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 26-26v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Democratas - DEM de Cacique Doble, relativa
ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral (fls. 20-20v), verifica-se o registro de diversas operações de crédito, a título
de “juros”, que somadas atingem a importância de R$ 3,82 (três reais e oitenta e dois centavos), e outras de débito, a título de “imposto de
rende s/ rendimentos”, totalizando R$ 0,77 (setenta e sete centavos). O saldo final da conta bancária, considerando os créditos e débitos, foi
de R$ 3,05 (três reais e cinco centavos).
Quanto à emissão de recibos de doação, verifica-se que o partido não os gerou no exercício em análise, tampouco há indícios de utilização
daqueles gerados em exercício anterior, com base nos documentos e informações apresentados. Por outro lado, não foram registrados
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme apontado pela unidade técnica (fls. 23-23v).
Verifica-se, assim, que os créditos gerados na conta bancária, exclusivamente de juros (R$ 3,82), e os débitos registrados, de tarifas bancárias
(R$ 0,77), caracterizam receitas e despesas acessórias, decorrentes da manutenção da conta pelo órgão partidário, não relacionadas
diretamente ao exercício das atividades político-partidárias.
Destaca-se, ainda, o pequeno vulto e a inexpressividade dos valores registrados, que não podem ser considerados relevantes a ponto de
caracterizar irregularidade na declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Democratas – DEM de Cacique Doble/
RS, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 04 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-48.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cacique Doble
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACIQUE DOBLE/RS (ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CEZAR DAL MORO E INÁCIO ROSIN (ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Progressistas – PP de Cacique Doble, relativa ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 16/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 11-14).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 15-20), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 22-22v), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando o registro de pequena movimentação financeira nos extratos bancários, além do registro da
geração de um recibo de doação no exercício e, por outro lado, a inexistência de registros de repasse ou de distribuição de recursos do Fundo
Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 25-25v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Progressistas - PP de Cacique Doble, relativa
ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral (fls. 17-18), verifica-se o registro de diversas operações de crédito, a título de
“juros”, que somadas atingem a importância de R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos), e outras de débito, a título de “imposto de rende s/
rendimentos” e “extrato movimento”, totalizando R$ 24,44 (vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O saldo final da conta bancária,
considerando os créditos e débitos, foi negativo de R$ -22,16 (vinte e dois reais e dezesseis centavos).
Quanto à emissão de recibos de doação, verifica-se que o partido gerou um recibo no exercício em análise, porém, não há indícios de sua
utilização, com base nos documentos e informações apresentados. Por outro lado, não foram registrados repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, conforme apontado pela unidade técnica (fls. 22-22v).
Verifica-se, assim, que os créditos gerados na conta bancária, exclusivamente de juros (R$ 2,28), e os débitos registrados, de tarifas bancárias
(R$ 24,44), caracterizam receitas e despesas acessórias, decorrentes da manutenção da conta pelo órgão partidário, não relacionadas
diretamente ao exercício das atividades político-partidárias.
Destaca-se, ainda, o pequeno vulto e a inexpressividade dos valores registrados, que não podem ser considerados relevantes a ponto de
caracterizar irregularidade na declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Progressistas – PP de Cacique Doble/
RS, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 04 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-92.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) VOLNETE GILIOLI-OAB 75433)
RESPONSÁVEL(S) : IRIS ANDRÉ BRUNETTO (ADV(S) VOLNETE GILIOLI-OAB 75433)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de São José do Ouro/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
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As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 03), firmada pelo presidente do
partido, visto que não há outros membros na comissão executiva, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 19/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 09-12).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 13-14), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 16), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, tampouco, o registro de
informações quanto à emissão de recibos de doação, registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 19-19v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 23).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de São
José do Ouro/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se os autos, verifica-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme determinado pela legislação eleitoral.
Por outro lado, as contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo com o artigo 28, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o
que não prejudica, entretanto, sua análise e aprovação, por se tratar de declaração de ausência de movimentação de recursos.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração apresentada.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB de
São José do Ouro/RS, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 04 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-11.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Expedito do Sul
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE SANTO EXPEDITO DO SUL/RS (ADV(S) SÉRGIO ANTONIO NUNES STÉDILE-OAB 36137)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR NUNES DA FONSECA E JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS (ADV(S) SÉRGIO ANTONIO NUNES STÉDILEOAB 36137)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Democratas – DEM de Santo Expedito do Sul, relativa ao exercício financeiro de
2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 16/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 14-17).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 18-21), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 23-23v), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando o registro de movimentação financeira nos extratos bancários, além do registro da geração de
recibos de doação no exercício de 2016 e, por outro lado, a inexistência de registros de repasse ou de distribuição de recursos do Fundo
Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 26-26v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Democratas - DEM de Santo Expedito do Sul,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
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Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se o extrato eletrônico enviado à Justiça Eleitoral (fls. 20), vislumbra-se que o partido utilizou a declaração de ausência de
movimentação de recursos de forma indevida.
Isto porque, conforme apontado pela unidade técnica, o extrato da conta mantida pela legenda partidária no banco BANRISUL demonstra a
movimentação de recursos, que não se restringem a créditos e débitos decorrentes de sua manutenção.
A agremiação partidária recebeu 3 (três) doações (22/01/2018, 11/06/2018 e 21/09/2018), duas por meio de depósito e uma por transferência
entre contas, nos valores de R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 200,00 (duzentos reais). O total das contribuições
recebidas é de R$ 310,00 (trezentos e dez reais).
A unidade técnica consignou, ainda, que todas as operações de crédito foram identificadas com o CPF do doador, presidente da legenda
(Ademar Nunes da Fonseca - CPF 398.274.290-00), que não se enquadra no conceito de fonte vedada.
Por outro lado, além dos débitos decorrentes de tarifas bancárias, há o registro de uma operação de saque eletrônico, em 23/01/2019, no valor
de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos). Os débitos do período atingem R$ 332,90 (trezentos e trinta e dois reais e noventa
centavos).
Quanto à emissão de recibos de doação, verifica-se que o partido não os gerou no exercício em análise. Por outro lado, não foram registrados
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme apontado pela unidade técnica (fls. 23-23v).
Intimado acerca das informações levantadas, o partido permaneceu inerte, não se manifestando sobre a movimentação financeira registrada.
Assim, ante a movimentação financeira registrada nos extratos bancários, constata-se que a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos apresentada pelo partido não reflete a realidade, razão suficiente para a sua desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea
“c”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas partidárias do Democratas – DEM de Santo Expedito do Sul/RS, relativas ao exercício financeira
de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso III, alínea "c", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para apuração da
eventual prática de crime eleitoral, em especial o previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “c”, da
Resolução TSE supracitada.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 04 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-70.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cacique Doble
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CACIQUE DOBLE/RS (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ CALGAROTO-OAB
103456)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU DEMARTINI E DILETO ANTONIO CALGAROTO (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ CALGAROTO-OAB 103456)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Cacique Doble, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 03), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 17/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 14-17).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do artigo 45, incisos II e III da Resolução supracitada (fls. 18-20), a unidade técnica
responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 22-22v), seguindo a
determinação constante no inciso IV, informando o registro de movimentação financeira nos extratos bancários, por outro lado, a inexistência
de registros de informações quanto à emissão de recibos de doação, de repasse ou de distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se contrariamente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 25-25v).
Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
in albis (fls. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Cacique Doble, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se o extrato eletrônico enviado à Justiça Eleitoral (fls. 20), vislumbra-se que o partido utilizou a declaração de ausência de
movimentação de recursos de forma indevida.
Isto porque, conforme apontado pela unidade técnica, o extrato da conta mantida pela legenda partidária no banco BANRISUL demonstra a
movimentação de recursos, que não se restringem a créditos e débitos decorrentes de sua manutenção.
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A agremiação partidária recebeu 3 (três) doações (15/06/2018, 10/07/2018 e 25/09/2018), por meio de depósito, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) cada, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais).
A unidade técnica consignou, ainda, que todas as operações de crédito foram identificadas com o CPF do doador, presidente da legenda
(Alceu Demartini - CPF 308.582.750-15), que não se enquadra no conceito de fonte vedada.
Por outro lado, os débitos decorrem de tarifas bancárias, no total de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), não havendo registros de
informação quanto à emissão de recibos de doação ou de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme apontado pela
unidade técnica (fls. 22-22v).
Intimado acerca das informações levantadas, o partido permaneceu inerte, não se manifestando sobre a movimentação financeira registrada.
Assim, ante a movimentação financeira registrada nos extratos bancários, constata-se que a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos apresentada pelo partido não reflete a realidade, razão suficiente para a sua desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea
“c”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Cacique Doble/RS, relativas ao
exercício financeira de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso III, alínea "c", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para apuração da
eventual prática de crime eleitoral, em especial o previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “c”, da
Resolução TSE supracitada.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São José do Ouro, 04 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 107 ZE/RS
Processo: PC - 2795 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018 - SANTO AUGUSTO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
Juíza Eleitoral: PAULA YOSHINO VALERIO
Procedência: Santo Augusto
Número Único: 27-95.2019.6.21.0107
Partido(s) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Responsável(s) : VALDEZ KRAMPE e OLDIMAR FUCILINI
Vistos.
Tendo em vista a certidão de fl. 14, que informa a ausência de manifestação dos representantes do órgão partidário municipal, após a
realização de intimação para apresentarem procuração constituindo advogado (fls. 11 a 13), decreto a revelia do Partido Democrático
Trabalhista de Santo Augusto-RS e de seus responsáveis, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
Determino ainda o prosseguimento do feito, conforme o art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 02 de julho de 2019.
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 44-25.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS (11) (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB 27725)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ HÉLIO DA SILVEIRA PUPPO (PRESIDENTE) E MARIA GORETE QUARTI (TESOUREIRA) (ADV(S) EGEDIO
MATIELLO-OAB 27725)
Trata-se de analisar o pedido de regularização das contas do órgão municipal do PP – Progressistas (11), do município de Imbé/ RS, relativas
ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PP – Progressistas (11), esteve ativo no período eleitoral (fl. 05).
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha, as quais foram julgadas não prestadas nos termos da sentença proferida nos autos do processo PC 18578.2018.6.21.0110, protocolo n. 59.920/2018 e transitada em julgado em 06/05/2019.
A agremiação teve seu registro suspenso no SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária, bem como o impedimento do
repasse do Fundo Partidário, nos termos dos ofícios endereçados aos órgãos de direção estadual e nacional.
Em 08/03/2019, o órgão partidário municipal requereu a regularização da omissão de contas (fls. 2/35).
Publicado edital (fls. 49), não houve impugnações.
A Unidade Técnica manifestou-se pela regularização (fls. 59) e o Ministério Público, igualmente, manifestou-se no mesmo sentido (fl. 62/62v).
Relatei sucintamente.
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Decido.
Isto posto, julgo como regularizadas as contas do órgão provisório municipal do PP – Progressistas (11), do município de Imbé/ RS, relativas
ao pleito de 2018.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com
cópia da presente decisão, para o fim de declarar a agremiação apta novamente ao recebimento dos repasses do Fundo Partidário e adotar as
providências pertinentes tão somente em relação ao pleito em exame; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com
cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 40-85.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - TRAMANDAÍ (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYK-OAB 56956)
RESPONSÁVEL(S) : JOSAINE MARIA MENDES DA SILVA PEREIRA E EVILÁZIO MONTEIRO BALTAZAR (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYKOAB 56956)
Trata-se de analisar o pedido de regularização das contas do órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de
Tramandaí/ RS, relativas ao exercício financeiro de 2017.
O órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), esteve ativo no exercício financeiro (fl. 05).
A agremiação omitiu-se na prestação de contas do exercício financeiro de 2017, as quais foram julgadas não prestadas nos termos da
sentença proferida nos autos do processo PC 65-35.2018.6.21.0110, protocolo n. 24.689/2018 e transitada em julgado em 10/10/2018.
A agremiação teve seu registro suspenso no SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária, bem como o impedimento do
repasse do Fundo Partidário, nos termos dos ofícios endereçados aos órgãos de direção estadual e nacional.
Em 17/05/2019, o órgão partidário municipal requereu a regularização da omissão de contas (fls. 2/6).
Publicado edital (fls.13), não houve impugnações.
A Unidade Técnica manifestou-se pela regularização (fls. 29) e o Ministério Público, igualmente, manifestou-se no mesmo sentido (fls. 32/32v).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como regularizadas as contas do órgão provisório municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de
Tramandaí/ RS, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com
cópia da presente decisão, para o fim de declarar a agremiação apta novamente ao recebimento dos repasses do Fundo Partidário e adotar as
providências pertinentes tão somente em relação ao presente exercício financeiro; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 41-70.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - TRAMANDAÍ (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYK-OAB 56956)
RESPONSÁVEL(S) : JOSAINE MARIA MENDES DA SILVA PEREIRA E EVILÁZIO MONTEIRO BALTAZAR (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYKOAB 56956)
Trata-se de analisar o pedido de regularização das contas do órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de
Tramandaí/ RS, relativas ao exercício financeiro de 2016.
O órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), esteve ativo no exercício financeiro (fl. 07).
A agremiação omitiu-se na prestação de contas do exercício financeiro de 2016, as quais foram julgadas não prestadas nos termos da
sentença proferida nos autos do processo PC 97-74.2017.6.21.0110, protocolo n. 17.699/2017 e transitada em julgado em 03/08/2017.
A agremiação teve seu registro suspenso no SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária, bem como o impedimento do
repasse do Fundo Partidário, nos termos dos ofícios endereçados aos órgãos de direção estadual e nacional.
Em 17/05/2019, o órgão partidário municipal requereu a regularização da omissão de contas (fls. 2/6).
Publicado edital (fls.13), não houve impugnações.
A Unidade Técnica manifestou-se pela regularização (fls. 24/24v) e o Ministério Público, igualmente, manifestou-se no mesmo sentido (fls.
27/272v).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como regularizadas as contas do órgão provisório municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de
Tramandaí/ RS, relativas ao exercício financeiro de 2016.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com
cópia da presente decisão, para o fim de declarar a agremiação apta novamente ao recebimento dos repasses do Fundo Partidário e adotar as
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providências pertinentes tão somente em relação ao presente exercício financeiro; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 25-19.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2012 - Cargo - Vereador - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
CANDIDATO(S) : CLÁUDIA CRISPIM (ADV(S) FLAVIO ROBERTO LOPES DIAS ALVES-OAB 48121)
Trata-se de analisar a prestação de contas de campanha ao cargo de vereador do Município de Balneário Pinhal/RS, no pleito de 2012,
prestadas pela candidata Cláudia Crispim – 48.121, com regular representação processual (fl. 03).
A candidata apresentou suas contas em 25/04/2019, além do prazo fixado no art. 38 da Resolução TSE n. 23.376/2012.
A Unidade Técnica realizou o exame preliminar (fls. 32/33v) e identificou diversas irregularidades.
A candidata foi intimada a esclarecer os pontos apontados com irregulares, conforme Nota de Expediente n. 092/2019 (fls. 36).
Não houve manifestação.
O parecer conclusivo (fls. 31/31v) manifestou-se para que as contas não fossem objeto de novo julgamento, nos termos do § 2º, art. 51 da
Resolução TSE n. 23.376/2012.
É o relatório.
Decido.
ISTO POSTO, julgo apresentadas as contas de campanha da candidata Cláudia Crispim – 48.121, referentes ao pleiro de 2012.
Transitado em julgado, a) anote-se a presente decisão no sistema SICO; e b) Regularize-se a condição da candidata no cadastro eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 186-63.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR FRANCISCO FRAGOSO DAUINHEIMER E GISELE BARÃO DOS REIS
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PSD – Partido Social Democrático (55), do município de Imbé/ RS, relativas ao pleito de
2018.
O órgão municipal do PSD – Partido Social Democrático (55), esteve ativo no período eleitoral (fl. 33).
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha.
Intimados o órgão municipal e seus representantes (fls. 118/19-32 ), mantiveram-se silentes.
A unidade técnica (fls. 48/48v) e o Ministério Público Eleitoral (fls. 50), manifestaram-se pela não prestação de contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como não prestadas as contas do órgão provisório municipal do PSD – Partido Social Democrático (55), do município de Imbé/
RS, relativas ao pleito de 2018.
Deixo de condenar a agremiação partidária à pena de suspensão do registro no sistema SGIP, em razão da decisão da Exma.
Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do TRE-RS, determinando a abstenção do registro no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP da suspensão da anotação do órgão partidário, diante do acolhimento pela Presidente do TRE-RS, de
determinação do Supremo Tribunal Federal (na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 - Medida Cautelar
parcialmente deferida, em anexo), destacando a inexistência de processo específico para a sanção imposta.
Declaro, ainda, revel a tesoureira da agremiação no período a que se referem as contas
Em transitado em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade e b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo
Partidário e adotar as providências pertinentes.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 108-69.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO MACHADO RODRIGUES (PRESIDENTE) E ALISSON CEZIMBRA JOAQUIM (TESOUREIRO)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal do PSD – Partido Social Democrático (55), do município de Tramandaí/ RS,
relativas ao exercício financeiro de 2017.
A Comissão Provisória Municipal, de Tramandaí, do PSD – Partido Social Democrático (55), esteve ativa no exercício de 2017, com vigência
anotada até 21/09/2018, porém em situação “suspenso por falta de prestação de contas”.
Não houve a apresentação das contas do exercício financeiro de 2017.
Os órgãos de direção estadual e nacional foram intimados (fls. nn/nn) do despacho de fl. nn, com vistas a imediata suspensão do repasse das
quotas do fundo partidário ao órgão municipal (letra “a”, III, art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Notificado o órgão de direção estadual (fls. 07/08) e intimados (fls. 61/61v o presidente e o tesoureiro à época a que se refere a prestação de
contas, não houve manifestação.
A unidade técnica (fl. 65/65v) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 68/68v) manifestaram-se pela não prestação das contas.
Declarei (fl. 64) a revelia da agremiação partidária, municipal e estadual, e seus responsáveis, réveis..
É o relatório.
Decido.
O órgão técnico manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas.
O Ministério Público, no mesmo sentido, opinou pelas contas serem julgadas não prestadas.
ISTO POSTO, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PSD – Partido Social Democrático (55), do município de Tramandaí/ RS, relativas ao
exercício de 2017, nos termos da letra “a”, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, com as penas de perda do fundo partidário,
enquanto perdurar a omissão de contas (art. 48, da Res. TSE 23.546/2017).
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de
dar publicidade; b) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o registro da suspensão do
diretório no Sistema SGIP (Art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Deixo de aplicar à agremiação partidária, até a resolução final da ADI a seguir referida, a pena de suspensão do registro no sistema SGIP, em
razão da decisão da Exma. Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do TRE-RS, determinando a abstenção do registro no Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP da suspensão da anotação do órgão partidário, diante do acolhimento pela Presidente
do TRE-RS, de determinação do Supremo Tribunal Federal (na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 Medida Cautelar parcialmente deferida, em anexo, destacando a inexistência de processo específico para a sanção imposta.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-55.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (10) (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI DA SILVA SESSIM (PRESIDENTE 04.08.2017 A 04.08.2018), PAULO ROBERTO SCHNEIDER (TESOUREIRO
04.08.2017 A 04.08.2018), ELÓI BRAZ SESSIM (PRESIDENTE 22.10.2013 A 04.08.2017), ALINE BECKER DE AGUIAR (TESOUREIRO
18.06.2015 A 04.08.2017), LUIZ PAULO DO AMARAL CARDOSO (PRESIDENTE - COMISSÃO PROVISÓRIA 20.04.2011 A 04.08.2017) E
FLAVIANA SILVEIRA DA SILVA (TESOUREIRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA - 20.04.2011 A 04.08.2017) (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASOOAB 56543)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal do PRB – Partido Republicano Brasileiro (10), do município de Tramandaí/ RS,
relativas ao exercício financeiro de 2017.
A Comissão Provisória Municipal, de Tramandaí, do PRB – Partido Republicano Brasileiro (10), esteve ativa no exercício de 2017, com
vigência anotada até 04/08/2018, porém em situação “suspenso por falta de prestação de contas”.
Não houve a apresentação das contas do exercício financeiro de 2017.
A agremiação municipal e seus responsáveis, no período a que se referem as contas, foram intimados de toidos os atos processuais.
A unidade técnica (fl. 158/158v) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 161/161v) manifestaram-se pela aprovação das contas.
É o relatório.
Decido.
O órgão técnico manifestou-se pelas contas serem julgadas aprovadas.
O Ministério Público, no mesmo sentido, opinou pelas contas serem julgadas aprovadas.
ISTO POSTO, julgo APROVADAS as contas do PRB – Partido Republicano Brasileiro (10), do município de Tramandaí/ RS, relativas ao
exercício financeiro de 2017, nos termos DO inciso I, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com
cópia da presente decisão, para o fim de declarar a agremiação apta novamente ao recebimento dos repasses do Fundo Partidário e adotar as
providências pertinentes tão somente em relação ao presente exercício financeiro; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, com cópia desta decisão, para o levantamento do registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 04 de julho de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA - Juiz Eleitoral da 110ª ZE
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113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 184-55.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PDT - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART - Nº 12012 (ADV(S) CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART-OAB 60438)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Vistos.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, foi lançada ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, de titularidade de
CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART, por meio do Sistema BACENJUD, no valor de R$ 2.698,49 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais
e quarenta e nove centavos).
Retornada informação das instituições financeiras, verificou-se a existência, em conta bancária do Banco do Brasil, n. 9265-7, agência 3240-9,
de saldo no valor de R$ 1.490,55 (mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual foi determinada a
transferência para conta judicial remunerada, conforme a minuta que segue.
Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial remunerada se impõe como necessária para evitar a perda de
rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito à UNIÃO com a
devida correção monetária e juros.
O executado peticionou nos autos, espontaneamente, tão logo a operação bancária foi efetivamente realizada, requerendo desbloqueio dos
valores. Alega que o montante indisponibilizado é oriundo de trabalhado assalariado, juntando cópia de extratos bancários. Além disso,
argumenta que necessita arcar com pagamento de pensão alimentícia à filha, no valor de um salário-mínimo, conforme decisão nos autos do
processo 5001399-53.2019.8.21.0001/RS, também juntada cópia à petição.
Analisando a documentação trazida aos autos, não é possível determinar que os valores encontrados na conta-corrente tratam-se de verbas
de natureza salarial. O executado não apresentou comprovação de vínculo empregatício, tão pouco demonstrou que os referidos depósitos em
cheque são resultantes de pagamento de salário. Quanto à alegação de pagamento de pensão alimentícia, a mera juntada da decisão judicial
não comprova que o executado efetivamente recolhe os valores arbitrados.
Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores. Intime-se o candidato, por publicação de nota de expediente, para se
manifestar sobre a decisão e sobre medida de indisponibilidade realizada, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que não houve intimação formal
do ato restritivo, ficando advertido de que, no silêncio, a indisponibilidade será convertida em penhora.
Diligências legais.
Porto Alegre, 04 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 093/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-85.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) PATRICIA TASSI-OAB 104581)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE CARLOS MERLIM, MARCIO LUIZ TASSI, ANTONIO BORTOLOTTI E JOSE RENATO MARQUES RAMOS
(ADV(S) PATRICIA TASSI-OAB 104581)
Vistos.
Intimem-se as partes para manifestação em relação ao Exame da Prestação de Contas do exercício de 2018, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em 28/06/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.
Passo Fundo, 03 de julho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019
A Doutora BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER, Juíza Eleitoral da 132ª Zona de Seberi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida General Flores da
Cunha, nº 1467, Bairro Centro, em Seberi-RS, que foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 dos seguintes
diretórios municipais.
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OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
PSD – Seberi - 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Seberi-RS, 02 de julho de 2019.
Eu, Ilone Maria Ferlin, Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER,
Juíza Eleitoral.

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 35-82.2019.6.21.0136
PETIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
REQUERENTE(S) : ALCEU BARBOSA VELHO (ADV(S) AIRTON BARBOSA DE ALMEIDA-OAB 43798, ALCEU BARBOSA VELHO-OAB
15596, GUSTAVO CHIARANI-OAB 44750 E MARINA DEMOLINER BARBOSA-OAB 110129)
REQUERIDO(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
VISTOS:
Trata-se de ação anulatória de débito eleitoral, com pedidos de tutela de urgência, ajuizada por ALCEU BARBOSA VELHO, em face da UNIÃO
FEDERAL, representada pela Advocacia Geral da União, onde busca a anulação de débito decorrente de multa aplicada em processo de
prestação de contas final de sua campanha eleitoral, em que concorreu ao cargo eletivo de deputado federal no ano de 2018, as quais foram
desaprovadas pelo TRE/RS, com imposição de multa no valor de R$103.000,00, em favor da União. Alega, em síntese, que possui provas da
origem lícita dos recursos utilizados na campanha, e que houve equívoco formal na avaliação de suas contas. Sustenta que a Administração
Pública pode anular ou rever seus próprios atos, a teor da Súmula 473 do STF. Admite um débito de R$624,60, que se propõe a pagar.
Defende a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento da causa. Pediu antecipação de tutela para fins de coibir a negativação de seu
nome junto ao CADIN, obstar o ajuizamento de ação de execução fiscal ou cumprimento da sentença referente ao processo eleitoral n.
0603195-23.2018.6.21.0000 e, ainda, para expedir guia para o depósito do valor incontroverso, de R$624,60. Ao final, quer a declaração de
nulidade do débito eleitoral, de R$103.000,00 e seus acréscimos.
Os pedidos de antecipação de tutela foram deferidos (fls.109-111) e o autor comprovou pagamento do valor incontroverso (fl.114).
Citada, a União Federal contestou (fls.115-121).
Argui, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, por se tratar de ação em que o autor visa
anular decisão oriunda do TRE/RS, órgão de hierarquia superior; inépcia da inicial, por ausência de documento essencial, e inadequação da
via eleita. No mérito, defendeu a regularidade da análise das contas pelo órgão julgador de competência originária, que culminou com a sua
rejeição e a imposição de multa, em decisão transitada em julgado, sem recurso.
O Ministério Público Eleitoral, com vista, opinou pelo acolhimento das preliminares de inadequação da via eleita e de incompetência absoluta
do Juízo de 1º grau (136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul), para processamento e julgamento do feito, com revogação da liminar (fls.123-125).
EIS O RELATO SUCINTO.
Com efeito, mostra-se incontornável o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo desta 136ª Zona Eleitoral para o processo e
julgamento da presente ação anulatória, sob pena de inobservância da matriz operacional hierárquica existente entre os órgãos do Poder
Judiciário, eis que a sentença cujos efeitos (multa), são inquinados de nulidade, foi proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral/RS, órgão julgador
de competência originária.
A competência em razão da matéria pertence, indubitavelmente, à Justiça Eleitoral, mas, em face do princípio da hierarquia, não pode o juízo
desta 136ª ZE anular ou revisar decisão oriunda do Tribunal Regional Eleitoral.
A fim de evitar desnecessário exercício tautológico, como complemento às razões de decidir, adoto parte do bem lançado parecer da digna
representante do Ministério Público Eleitoral, Dra.Simone Martini, que deu aos fatos adequada aplicação do direito, conforme trecho abaixo
transcrito:
“Note-se que a prestação de contas do autor, referente à sua campanha eleitoral para cargo eletivo de deputado federal, foi integralmente
processada no Tribunal Regional Eleitoral, em virtude de competência originária para a matéria, fixada para registro de candidatura, conforme
art. 89, II, do Código Eleitoral. Portanto, a desaprovação das contas, por decisão judicial, e consequente fixação de multa, é oriunda da 2ª
instância de jurisdição eleitoral, motivo pelo qual eventual irresignação com decisão prolatada pelo r. Tribunal, a ele deve ser dirigida, não
cabendo ao Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul – diga-se, de 1º grau – o processamento do feito.
“A multa ora combatida é consequência da sentença definitiva prolatada pelo Tribunal, que desaprovou as contas da campanha eleitoral
prestadas, tendo caráter de penalidade ante irregularidade julgada. Ademais, segundo relato da Advocacia-Geral da União em sua peça de
defesa, o autor, então prestador de contas, não contrapôs os argumentos lançados naquele feito, tampouco interpôs recurso da sentença,
sendo, então, o seu silêncio tido como concordância com o julgado. Note-se que o MPE e o Juiz de Primeiro Grau sequer tiveram acesso
àquele feito, inclusive não foi juntada ao presente feito a decisão que o autor pretende revisar, não podendo, por este feito, ser concedida uma
contraordem à decisão do Tribunal Regional Eleitoral.
“Nesse sentido, eventual anulação de multa fixada pelo TRE em sua competência originária, em sentença que transitou em julgado, por esse
juízo de 1ª instância, implica revisar decisão de mérito daquele Órgão, desconstituindo-a, por via transversa, não recursal, em grau de
jurisdição anterior àquele originário, tal como pretendido nesta ação de anulação de débito, situação que não merece prosperar.” (fls. 123v124)
1 Art. 89. Serão registrados:
II – nos Tribunais Regionais Eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, governador e deputado estadual;

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 08 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 123, Página: 50

Aliás, quando da concessão da antecipação de tutela, o juízo concedente, embora reconhecendo, ao teor da Súmula 374 do STJ, a
competência, lato sensu, da Justiça Eleitoral para a presente causa, já assinalara dúvida quanto à competência stricto sensu, se do Juiz
Eleitoral da ZE, na qual inscrito o candidato (autor) como eleitor, ou se de outra ZE da comarca ou se do próprio TRE (fl.109).
De qualquer sorte, mesmo vislumbrando eventual incompetência, incumbe ao juízo ao qual é direcionada a demanda proceder ao exame de
medidas consideradas de urgência, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, relegando-se o exame da questão da competência
para momento posterior à instauração do contraditório, como ora acontece na espécie.
Contudo, apesar de reconhecida a incompetência absoluta deste juízo, não se há de falar, ipso facto, em nulidade da tutela de urgência
concedida por juízo incompetente, pois, no atual sistema de nulidade dos atos decisórios, previsto no art. 64, § 4º, do CPC-2015, as decisões
proferidas pelo juízo incompetente conservam os seus efeitos, em regra, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
A propósito:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. (… omissis...). Ausência de afronta ao princípio da
unicidade recursal. Não há falar em nulidade da decisão agravada por ter sido prolatada por juiz incompetente, pois consoante redação do
artigo 64, § 4º, do NCPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja
competência para conhecer e julgar a causa fixada, se pronuncie a respeito. Descabe, assim, ao Tribunal anular o ato decisório proferido pelo
magistrado que, posteriormente, veio a reconhecer conexão alegada pela parte. (... omissis...). AFASTARAM A PRELIMINAR DE NÃOCONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELA PARTE
AGRAVANTE E DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70073174492, Vigésima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 31-05-2017)
Assim, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC, de aplicação subsidiária ao Código Eleitoral, persistem os efeitos da medida liminar deferida
neste feito, até que outra decisão, se for o caso, seja proferida pelo TRE, juízo competente para processar e julgar a presente demanda
anulatória.
Reconhecida a incompetência absoluta deste juízo, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas nos autos.
O caso é de remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral/RS, para processo e julgamento da demanda anulatória.
Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul para processar e julgar a
presente ação anulatória de débito eleitoral, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral/RS, detentor da competência,
por ter sido o prolator da decisão que impôs ao autor o pagamento da multa ora atacada.
Intimem-se.
Remetam-se os autos ao TRE/RS, observadas as cautelas de praxe.
Caxias do Sul, 05 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-43.2019.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO DE ALMEIDA MARQUES E ILDO EVANDER ALVES SILVEIRA (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB
47967)
Rh.
Abro vista aos interessados para manifestação sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 30, Inciso IV, “e” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Após, voltem conclusos para julgamento.
Bagé, 04 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-46.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa-OAB 107863, João Lúcio da Costa-OAB 63654 e
Marcus Venúci Acosta da Luz-OAB 74459) Responsável(s) : RUBEN DARIO SALAZAR ARIAS e MARIA DE LOURDES MARQUES DOS
SANTOS (Adv(s) Lelia Teresinha Lemos de Quadros-OAB 69516), FLAVIUS VINICIUS BRIGNOL BORBA e GILSON ANTÔNIO
MACHADO (Adv(s) Marcus Venúci Acosta da Luz-OAB 74459), SILVIO OSCAR SOARES GONCALVESPARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
Vistos. Intimem-se o partido e seus responsáveis para que retirem a GRU para o pagamento solicitado na fl. 364.
Diligências legais.
Bagé, 04 de julho de 2019.
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2017.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO DOMINGOS CARDOSO RODRIGUES E DANILO NUNES PORTELA (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOSOAB 47967)
Vistos.
Considerando que o débito foi devidamente quitado, declaro satifeita a obrigação e determino a extinção do processo, nos termos do art. 526,
§ 3º, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Bagé, 04 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-16.2016.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) LASIE WINKEL DA SILVA-OAB 74071 E LUIS
HENRIQUE LEMOS DA SILVA-OAB 98803)
RESPONSÁVEL(S) : JOSSUELEM DUARTE AVILA, VALDENIR DE ALMEIDA, DINOSSANE PECH E VALMIR CESCHINI
Vistos.
A Advocacia Geral da União requer na fl. 204 dos autos o bloqueio do valor no BACENJUD e, caso inexitoso, a inscrição do Partido no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, uma vez que houve descumprimento do acordo firmado
nas fls. 178/184.
Procedem os pedidos da AGU.
Com efeito, o partido descumpriu o acordo firmado nas fls. 178/184 quando deixou de efetivar o pagamento das parcelas. Ainda, intimado a se
manifestar (fl. 201), o pazo transcorreu sem manifestação (fl. 202).
Diante do exposto, defiro o pedido de bloqueio do numerário no BACENJUD.
Intimem-se.
Diligências legais.
Bagé, 04 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

143ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 143 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-55.2019.6.21.0143
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeirinha
JUÍZA ELEITORAL: LÚCIA RECHDEN LOBATO
PARTIDO(S) : PV - PARTIDO VERDE EM CACHOEIRINHA (ADV(S) ALECIO DA ROSA CARGNIN-OAB 40744)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA INÊS PÌNHEIRO DE LIMA E FELISBERTO XAVIER ESPINDOLA NETO (ADV(S) ALECIO DA ROSA CARGNINOAB 40744)
Vistos.
O Partido Verde – PV de Cachoeirinha apresentou a prestação de contas, relativa ao exercício de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Juntada a documentação (fls. 02-46).
Deu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Publicou-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, via Edital n.º
016/2019, e não houve impugnação (fl. 75).
O laudo, emitido pelo servidor designado, examinou as contas com base na legislação pertinente, e concluiu pela aprovação das contas (fls.
73/74).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aprovação das contas apresentadas (fls. 77).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas, tal como apresentada pelo órgão partidário, faz jus à aprovação.
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Com efeito, o prestador apresentou as peças exigidas pela legislação vigente, não se tendo verificado no curso da análise técnica
irregularidades que possam comprometer o juízo de aprovação das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Assim, em virtude da constatação de que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação financeira do partido, impõese o julgamento de aprovação das contas.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Verde – PV de Cachoeirinha, com fulcro no art. 46,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cachoeirinha, 05 de julho de 2019
LÚCIA RECHDEN LOBATO
Juíza Eleitoral da 143ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 143ª ZE/RS
Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cachoeirinha/RS
Processo n.º 27-84.2019.6.21.0143 (Protocolo 19.824/2019)
Natureza: PC – Prestação de Contas
Parte: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Advogado: Lucas Matheus Madsen Hanisch – OAB/RS 89.752).
Município: Cachoeirinha/RS
De ordem da Exma. Juíza Eleitoral, MM. Lúcia Rechden Lobato, conforme a determinação retro, intimo a parte e seu advogado do inteiro teor
da decisão da fl. 35 dos autos: “R.h. Vistos. Trata-se de petição requerendo a postergação no prazo de entrega da prestação de contas
partidárias, exercício 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, devido a problemas operacionais. Defiro o período de 20 (vinte) dias
contínuos para a entrega da prestação de contas anuais – exercício 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. Intime-se o requerente por
nota expediente ao patrono. D.l. Após, voltem conclusos. Em 05/07/2019. LÚCIA RECHDEN LOBATO, Juíza Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral.”
Cachoeirinha, 5 de julho de 2019. Carlos Marcelo da Silveira, Chefe de Cartório.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 143ª ZE/RS
Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cachoeirinha/RS
Processo n.º 25-17.2019.6.21.0143 (Protocolo 19.822/2019)
Natureza: PC – Prestação de Contas
Parte: Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Advogado: André Lima de Moraes – OAB/RS 40.364).
Município: Cachoeirinha/RS
De ordem da Exma. Juíza Eleitoral, MM. Lúcia Rechden Lobato, conforme a determinação retro, intimo a parte e seu advogado do inteiro teor
da decisão da fl. 26 dos autos: “R.h. Vistos. Trata-se de petição requerendo a postergação no prazo de entrega da prestação de contas
partidárias, exercício 2018, da agremiação Movimento Democrático Brasileiro – MDB, devido a problemas operacionais. Defiro o período de 30
(trinta) dias contínuos para a entrega da prestação de contas anuais – exercício 2018, da agremiação Movimento Democrático Brasileiro –
MDB. Intime-se o requerente por nota expediente ao patrono. D.l. Após, voltem conclusos. Em 05/07/2019. LÚCIA RECHDEN LOBATO, Juíza
Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral.” Cachoeirinha, 5 de julho de 2019. Carlos Marcelo da Silveira, Chefe de Cartório.

144ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 09/2019 - 144ª ZE/RS
O Doutor Davi de Sousa Lopes Juiz Eleitoral da 144ª Zona de Planalto-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, de acordo com a listagem de Eliminação de Documentos n.
01/2019, aprovada pelo Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 0113019/2019 do Sistema de Processo
Eletrônico do TRE-RS, faz saber a quem possa interessar, que transcorridos 45 dias da publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, a 144ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa, por
meio de trituração. O interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de
peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração da legitimidade do pedido, dirigida à Comissão
Permanente de Avaliação Documental.
Planalto-RS, 14 de junho de 2019.
Eu, Carlos Fernando de Souza Silva Brogni, Chefe de Cartório da 144ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
DAVI DE SOUSA LOPES,
Juiz Eleitoral da 144ª ZE.

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.92/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 46-21.2019.6.21.0145
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arvorezinha
JUIZ ELEITORAL: Caren Letícia Castro Pereira
Autor(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO
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Réu(s) : EVANDRO ZEN, PAULO IVAN POMPERMAYER e LUIZ PAULO FONTANA (Adv(s) Carolina Serro Fontana-OAB 80050 e Paulo
Gazolla-OAB 11739) Vistos.
Homologo a desistência da oitiva da testemunha Méris Borille.
Designo o dia 01/08/2019, às 10 horas e 30 minutos para a audiência de instrução, oportunidade na qual serão ouvidas as testemunhas Júlio
César e Aloísio e interrogados os Réus. Intimem-se.
Arvorezinha, 04 de julho de 2019.
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N.93/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 45-02.2019.6.21.0145
REQUERIMENTO - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arvorezinha
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Requerente(s) : VOLMAR CASAGANDE FORNARI
Requerido(s) : ECO REGIONAL e CARTÓRIO ELEITORAL ARVOREZINHA
Vistos.
Este juízo tomou conhecimento que o Jornal ''ECO Regional'' publicou Nota de esclarecimento, a pedido da parte requerente, atendendo às
suas inconformidades com a matéira inicialmente veiculada. No que tange às informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, através da Chefe
do Cartório, verifco estarem de acordo com os dados do sistema e legislação vigente. Ressalto que a conotação dada pela empresa jornalística
aos dados obtidos junto ao Cartório Eleitoral é de responsabilidade exclusiva do véiculo de comunicação.
Assim, arquive-se, com baixa.
Intime-se a parte requerente e o Ministério Público.
Diligências Legais.
Arvorezinha, 04 de julho de 2019.
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N.94/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 43-32.2019.6.21.0145
INQUÉRITO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arvorezinha
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Vítima(s) : JOSÉ MAURENT DE ALBUQUERQUE
Indiciado(s) : MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Acolho a promoção do Ministério Público e determino o arquivamento do presente feito, com a respectiva baixa, ressalvando eventual hipótese
do artigo 18 do Código de Processo Penal.
Arvorezinha, 04 de julho de 2019.
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-26.2019.6.21.0150
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 TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUB-OAB 105003)
RESPONSÁVEL(S) : ITAMAR TROMBETTA E RAPHAEL MACHADO AYUB (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUB-OAB 105003)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Capão da Canoa, relativa ao exercício financeiro de
2018 (fls. 02/122).
Foi conferida publicidade às contas apresentadas com a publicação do Edital 17/2019, tendo transcorrido sem impugnações o prazo
estabelecido no art. 31, §3º, da Resolução TSE 23.546/17 (fls. 123/126 e 133).
Exarado o exame preliminar de fls. 134/135, foi determinada a complementação faltantes, conforme despacho de fl. 137.
Em atendimento à determinação, foram juntados documentos complementares pelo partido (fls. 140/144).
Sobreveio parecer da unidade técnica pela regularidade das contas apresentadas (fl. 145/145v).
Em parecer, no mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, sem qualquer ressalva (fl. 147).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Capão da Canoa, relativas ao exercício
financeiro de 2018, bem como em face à manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, merecem as contas
serem julgadas aprovadas, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17.
Isso posto, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Capão da Canoa, relativas ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, anote-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 05 de julho de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE

157ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-29.2019.6.21.0157
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Restinga Sêca
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) LÚCIA COPETTI DALMASO-OAB 53481)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS DIAS TRINDADE E ELDIRO CEOLIN (ADV(S) LÚCIA COPETTI DALMASO-OAB 53481)
Vistos e analisados
Trata-se de prestação de contas partidárias do PT de Restinga Sêca, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada em 10/04/2019.
Publicizados por edital o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 48-49), bem como dada ciência ao MPE da
disponibilidade destes demonstrativos (fl. 50), decorreram os prazos sem impugnação.
Efetuado exame técnico (fls. 51-52), verificou-se que foram apresentadas satisfatoriamente as peças constantes do art. 29 da Res. TSE nº
23.546/2017. A movimentação de recursos informada foi considerada condizente com os dados constantes nos extratos bancários, concluindo
pela regularidade das contas.
O MPE ofereceu parecer pela aprovação das contas (fl. 54).
Juntada relação da composição da comissão executiva partidária (fls. 56-57).
É o Relatório. Decido.
Com base no Relatório Conclusivo e Parecer do Ministério Público Eleitoral, bem como da análise dos demonstrativos entregues pela parte,
entendo que foram cumpridos os requisitos legais pertinentes (arts. 30 a 37 da Lei nº 9.096/95 e Res-TSE nº 23.546/17), estando regular a
prestação, a qual expressa adequadamente a movimentação financeira do partido no exercício em análise.
Os valores recebidos e as despesas efetuadas, de acordo com documentação apresentada, estão dentro da legalidade a que submetida a
agremiação.
Sendo assim, cabe a aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo aprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores – PT, de Restinga Sêca, no exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 02 de julho de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-96.2019.6.21.0157
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - AUSÊNCIA DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Restinga Sêca
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS - RESTINGA SÊCA/RS (ADV. ELTON DOS SANTOS ALMEIDA OAB/RS 35435)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MARIA BORGES DE BORGES (ADV. ELTON DOS SANTOS ALMEIDA OAB/RS 35435) E JOSÉ LUIZ LIMA (ADV.
ELTON DOS SANTOS ALMEIDA OAB/RS 35435)
MUNICÍPIO(S) : RESTINGA SÊCA
Vistos e Analisados
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP,
do município de RESTINGA SÊCA/RS.
Não houve impugnação durante o prazo de publicação do Edital nº 012/2019 (fls. 05-06).
Juntada informação de inexistência de extratos bancários disponibilizados à Justiça Eleitoral na forma dos parágrafos 2º e 3º do art. 6 da Res.
TSE nº 23.546/17, bem como certificado nos autos as informações obtidas sobre a ausência de emissão de recibos de doação e de registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 07-09).
A Manifestação Técnica considerou regular a declaração emitida (fl. 10), de acordo com o art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O MPE opinou pela regularidade da declaração (fls. 11).
É o Relatório. Decido.
O artigo 45, VIII, a, da Res. 23.546/2017, regula a matéria aplicável ao presente caso, nos seguintes termos:
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;
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2018 foi considerada regular pela Manifestação Técnica e
pelo Ministério Público Eleitoral. Todo o contido nos autos indica que a declaração prestada pelo partido reflete a sua movimentação financeira
no exercício em análise.
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Ante o exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de
2018 do PROGRESSISTAS – PP, do município de RESTINGA SÊCA/RS, nos termos do art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução nº 23.546/2017,
do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 02 de julho de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 157 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-38.2018.6.21.0157
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - Partidos Políticos - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Restinga Sêca
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA TRONCO CARDOSO
PARTIDO(S) : PT - PARAÍSO DO SUL (ADV(S) EVERTON MICHEL NIEMEYER-OAB 95321)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ORESTES LOVATO E JANDIR CONTI (ADV(S) EVERTON MICHEL NIEMEYER-OAB 95321)
RELATÓRIO
Vistos e analisados
Trata-se de prestação de contas eleitorais do PT de Paraíso do Sul/RS, referente às Eleições de 2018, apresentada em 21/03/2019 (fls. 1517). O partido fora notificado de omissão em prestar contas, conforme cartas acostadas às fl. 12-13.
Publicizada a prestação por edital (fls. 18-19), decorreram os prazos sem impugnação.
Determinada a intimação do prestador (fl. 23) sobre o não uso do SPCE, conforme apontado em Relatório Preliminar (fl. 20), aportou
manifestação da parte à fl. 24, referindo dificuldades técnicas.
Disponibilizadas nos autos informações sobre conta bancária eleitoral e da composição da comissão executiva partidária (fls. 05/10).
Efetuado exame técnico (fl. 25), considerou-se que, por refletirem a movimentação financeira (zerada) no período eleitoral, poderiam ser
consideradas regulares as contas, legando ao juízo a avaliação quanto aos argumentos para o não uso do sistema SPCE.
O MPE ofereceu parecer pela desaprovação das contas, face à não abertura de conta bancária eleitoral específica, e pela não utilização do
sistema SPCE (fl. 27).
É o Relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de contas eleitorais prestadas zeradas, nas quais o partido, por não ter, à época oportuna, aberto conta bancária eleitoral, restou
impossibilitado tecnicamente - conforme razões arguídas à fl. 24 - de utilizar o SPCE para efetuar sua prestação.
A exigência de prestação de contas ao órgão municipal em eleições gerais foi introduzida na Eleição 2018. Assim, dado o caráter recente da
exigência, é razoavelmente compreensível a desinformação de diretórios municipais pequenos, sem participação financeira no pleito.
Por tal razão, entendo que a falta de abertura de conta bancária eleitoral, que impossibilitou o posterior uso do sistema SPCE para prestação
de contas eleitorais - sem movimentação no pleito de 2018 -, no caso, deve ser considerada como ressalva, que não impede a aprovação das
contas.
Considero, também, que a entrega intempestiva, e que fez necessária a expedição de notificação aos dirigentes partidários para suprirem a
omissão, é igualmente razão para a consignação de ressalva.
Sendo assim, cabe a aprovação das contas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas eleitorais do Partido dos Trabalhadores – PT, de Paraíso do Sul, referentes às
Eleições 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Restinga Sêca, 02 de julho de 2019
JULIANA TRONCO CARDOSO
Juíza Eleitoral da 157ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
PROCESSO CLASSE: PC- 2-42.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: PELOTAS
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR
PARTIDO(S) :: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE PELOTAS/RS
ADV: LUIS FERNANDO WINCK MEDEIROS. OAB/RS 56.448
RESPONSÁVEIS: NELCEU DOS SANTOS DORO E LEONEL VIEIRA DA CUNHA
ADV: LUIS FERNANDO WINCK MEDEIROS, OAB/RS 56.448
RESPONSAVEIS: LUIS EDUARDO ZIMMERMAN E MARCIO SILVA SEDREZ
(SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS)
R.h. INTIMEM-SE as partes interessadas, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo 15 (quinze) dias, efetuem o recolhimento do valor
integral do débito de fls. 111/113, no valor de R$ 7.355,00 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais) com a devida atualização monetária e
juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, através de GRU a ser disponibilizada pelo Cartório
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Eleitoral, ou requeiram o seu parcelamento, para dar cumprimento à decisão de fls. 111/113, com base na Resolução TSE n. 23.546/17, art.
60, I "b" e na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 13. Comunique-se aos diretórios estadual e nacional a suspensão de repasse de quotas do
Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças
necessárias à Secretaria Judiciária para que promova as medidas necessárias para a cobrança. Em 01/072019. BENTO FERNANDES DE
BARROS JUNIOR,
JUIZ ELEITORAL - 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-37.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Leão
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI-OAB 42315)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO DA SILVA E ALVACI RODRIGUES PEDROSO
V.
Trata-se de prestação de contas anual, encaminhada pelo Partido Progressistas do Capão do Leão relativa ao exercício de 2018. Consoante
documento de fl. 02, o partido declarou ausência de movimentação financeira neste período.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RS, decorrido o prazo, não houve impugnação à prestação de contas do partido.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/17.
Consoante manifestação técnica de fl. 11, não há registro de repasses financeiros advindos do Fundo Partidário e de transferências
intrapartidárias em favor do partido, bem como não há movimentação nos extratos bancários do partido.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl.14).
É o relatório.
Decido.
Tendo em vista o art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95, a agremiação partidária apresentou sua declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2018. Não houve impugnação às contas prestadas. Nada foi registrado acerca de qualquer irregularidade.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do Progressistas de Capão do Leão, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se os registros de praxe e arquivem-se os autos.
Pelotas, 03 de julho de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-82.2019.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Morro Redondo
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM) (ADV(S) MATTEO ROTA CHIARELLI-OAB 26213)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO RIBEIRO ZANETTI E RUI VALDIR OTTO BRIZOLARA (ADV(S) MATTEO ROTA CHIARELLI-OAB 26213)
V.
Trata-se de prestação de contas anual, encaminhada pelo DEMOCRATAS de Morro Redondo, relativa ao exercício de 2018. Consoante
documento de fl. 02, o partido declarou ausência de movimentação financeira neste período.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/RS, decorrido o prazo, não houve impugnação à prestação de contas do partido.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/17.
Consoante manifestação técnica de fl. 10, não há registro de repasses financeiros advindos do Fundo Partidário e de transferências
intrapartidárias em favor do partido, bem como não há movimentação nos extratos bancários do partido.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl.13).
É o relatório.
Decido.
Tendo em vista o art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95, a agremiação partidária apresentou sua declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2018. Não houve impugnação às contas prestadas. Nada foi registrado acerca de qualquer irregularidade.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do DEMOCRATAS de Morro Redondo, relativas ao exercício de 2018, nos termos do
artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se os registros de praxe e arquivem-se os autos.
Pelotas, 04 de julho de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
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165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-34.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira.
PROCEDÊNCIA: Linha Nova
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI INACIO WOLF E SULEICA WIEDERKEHR RÜCHEL (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
Vistos.
Ciente da Informação 09/2019 (fl. 14).
Dê ciência aos interessados para manifestarem-se no 3 (três) dias acerca da referida Informação.
Diligências Legais.
Feliz, 04 de julho de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-12.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) FILIPE FLORES-OAB 107450)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO DE ANDRADE JACOB (ADV(S) FILIPE FLORES-OAB 107450), MÁRIO FRANCISCO WINTER
Vistos.
Intimem-se o partido e responsável(eis) acerca do Parecer Conclusivo de fl.23, para manifestarem-se no prazo de 3 dias.
Observo que o Sr. Mario Francisco Winter, tesoureiro do partido de acordo com as anotações da Justiça Eleitoral (fl.03), devidamente
notificado (fl. 08), não apresentou contas nem assinou aquelas trazidas às folhas 10 e seguintes.
Declaro a revelia do tesoureiro ora referido.
Diligências Legais.
Feliz, 04 de julho de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-12.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira.
PROCEDÊNCIA: Linha Nova
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE PETRY E VILMAR BENDER (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de expediente de prestação de contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro- MDB do município de Linha Nova,
referente o exercício financeiro de 2018.
Elaborada a Informação (fl. 10), o analista constatou que apesar do partido ter instruído a referente prestação com os documentos exigidos
pela legislação, não havia necessidade do feito pois o partido não possuía órgão de direção municipal vigente no período informado, conforme
certidão de composiçãoi partidária extraída dos sistemas da Justiça Eleiral (fl. 07).
É o relatório.
II – Fundamentação
Na informação da fl. 10, consta que o partido não possuía orgão de direção ou comissão provisória vigente durante todo o ano de 2018. A
última vigência do órgão municipal foi de 30.08.2015 à 26.08.2017.
Nesse sentido, entendo que o partido não possui obrigação de apresentar contas perante a Justiça Eleitoral, não havendo necessidade do rito
processual da Res. TSE Nº 23.546/2017, restando desobrigado de prestar contas, merecendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.
III – Dispositivo
Ante o exposto, por estar desobrigado o Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Linha Nova/RS de prestar contas alusivas ao Exercício
Financeiro 2018, extingo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Feliz, 04 de julho de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-79.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) DECIO LUIZ FRANZEN-OAB 24678)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ANTÔNIO RUCKER E REJANE JANETE BACH (ADV(S) DECIO LUIZ FRANZEN-OAB 24678)
Vistos.
Intimem-se o partido e seus responsáveis para que, no prazo de 3 dias, manifestem-se acerca do Exame da Prestação de Contas (fl. 09).
Diligências Legais.
Feliz, 04 de julho de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-49.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Linha Nova
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
RESPONSÁVEL(S) : NICOLAU HAAS E MARCELO BECK (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista -PDT do município de Linha Nova/Rs, referente às Eleições Gerais de
2018.
As contas finais foram prestadas intempestivamente em 22.04.2019 após o partido ter sido notificado pela omissão na prestação das contas.
Foi emitido Parecer Conclusivo (fl. 25) em que o analista das contas opina pela desaprovação tendo em vista a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de recursos de campanha exigida pela legislação.
Intimados, partido e responsáveis não manifestaram-se acerca do parecer conclusivo.
O Ministério Publico opinou pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Em que pese o partido ter apresentados as contas, ainda que intempestivamente e sem movimentação financeira, ele não atendeu a exigência
da legislação que prevê abertura de conta específiva para movimentação de recursos de campanha.
A RES.-TSE 23.553/2017 em seu art.3º, inc.III exige abertura de conta específica para as doações e gastos de campanha. O partido não
cumpriu essa exigência.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo do Partido Democrático Trabalhista -PDT do município de Linha Nova/Rs, com
fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e determino a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos
provenientes do Fundo Partidário pelo período de 6 meses, a contar do trânsito em julgado da presente sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.
Feliz, 04 de julho de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-79.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - NOVO HAMBURGO/RS (ADV(S) DEIWID AMARAL DA LUZ-OAB 95241)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR ZANG (ADV(S) DEIWID AMARAL DA LUZ-OAB 95.241), MÁRCIO LÜDERS DOS SANTOS (ADV(S) DEIWID
AMARAL DA LUZ-OAB 95241)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, via DEJERS, para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos
do parecer preliminar de fl. 162, que deverá ser retirado em cartório.
Novo Hamburgo, 04 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO - Juiz Eleitoral da 172ª 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

