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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 63-46.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185432014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO VERDE - PV (Adv(s) Vinícius Renato Alves OAB/RS 67.791)
Vistos, etc.
Foram realizadas consultas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora (fl.
152), e a agremiação foi incluída no cadastro de inadimplentes do SERASA (fl. 175).
Frente à ausência de bens para a garantia do juízo, a AGU requer a suspensão do processo com fundamento do art. 921, III, do CPC, segundo
o qual suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis.
Preenchidas as condições para a medida requerida, determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, findo o qual deve ser intimada a
AGU para que, no prazo de 30 dias, requeira as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Porto Alegre, 09 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0600514-46.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600514-46.2019.6.21.0000 - Estrela - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANY SCHAFER - RS077637
De ordem do Relator, tendo em vista a certidão, determino a redistribuição do feito ao Desembargador Eleitoral Gerson Fischmann.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Marília Medeiros Piantá,
Assessora.
PROCESSO 0600457-28.2019.6.21.0000
CONSULTA (11551) - Processo nº 0600457-28.2019.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
CONSULENTE: VICENTE CEZAR DA SILVA AMARAL
Advogado do(a) CONSULENTE: SERGIO DANILO MADEIRA - RS83368
Vistos.
Trata-se de consulta formulada por VICENTE CEZAR DA SILVA AMARAL, Vereador em Pelotas pelo PSDB, pela qual busca saber quanto à
licitude, segundo as normas eleitorais, da conduta de utilizar um veículo personalizado, itinerante por diversos pontos do município, para ouvir
a comunidade durante todo o mandato, de forma a prestar atendimento aos cidadãos locais (Id. 3240533).
Consoante certidão da Secretaria Judiciária, a parte não apresentou o necessário instrumento de mandato constituindo advogado (Id.
3241583).
Decido.
Compulsando os autos, verifico que a consulta, flagrantemente, não merece ser conhecida, tendo em vista que carece de abstração.
Nos termos do art. 30, inc. VIII, do Código Eleitoral, compete aos Tribunais Regionais ¿responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe
forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político¿.
E consulente, em desacordo à legislação de regência, a qual exige consulta em tese, descreveu com riqueza de detalhes a situação fática do
caso a que pretende ver respondido.
Cuidando-se, portanto, de questionamento acerca de incontestável caso concreto, inviável determinar-se a mera regularização processual da
parte, porquanto a consulta, ao final, está fadada a não ser conhecida pela Corte.
Assim, deixo de determinar a juntada de procuração ao advogado e indefiro de plano a consulta, a qual não merece ser conhecida, por
manifestamente incabível.
Publique-se.
Porto Alegre, 11 de julho de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602458-20.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602458-20.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO HELENO HOEVELER DEPUTADO FEDERAL, MARIO HELENO HOEVELER
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Vistos.
Acolho o requerido na petição Id.2861083 e defiro o prazo de 10 dias para o cumprimento de diligências.
Publique-se. Intime-se.
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Porto Alegre, 9 de julho de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
PROCESSO 0602850-57.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602850-57.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SAMIR SANCHES SQUEFF DEPUTADO FEDERAL, SAMIR SANCHES SQUEFF
Advogado do(a) REQUERENTE: DEBORA GONÇALVES DA SILVA - RS74048 Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA VIEIRA CRUZ
- RS101800, DEBORA GONÇALVES DA SILVA - RS74048
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno apontou a existência de nota fiscal eletrônica emitida em 04.10.2018 no valor de R$ 6.000,00 pelo escritório
Costa & Advogados Associados na qual consta como tomador do serviço o candidato Samir Sanches Squeff (NFSe. n. 2018/125).
No prazo para diligências, o prestador afirmou que não contratou o aludido escritório, desconhecendo a aludida nota.
Diante da inconsistência dos dados apurados nos autos, cumpre que seja intimado o representante do referido escritório com fundamento do
art. 380 do CPC, para que informe sobre a correção da nota fiscal identificada, e informe se efetivamente prestou serviço ao candidato Samir
Sanches Squeff, ou providencie o cancelamento e preste os devidos esclarecimentos nos autos, nos termos do art. 95, § 6º, da Resolução TSE
23.553/2017.
Dessa forma, intime-se o escritório (com cópia do parecer conclusivo) na pessoa de um de seus sócios, João Lúcio da Costa ou Bruna Santos
da Costa, via carta AR, para que preste informações sobre a nota fiscal acima referida, nos termos da fundamentação, no prazo de 03 dias.
Prestadas as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603624-87.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603624-87.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELOI TAROUCO IRIGARAY, ELEICAO 2018 ELOI TAROUCO IRIGARAY DEPUTADO ESTADUAL
De ordem do relator, arquivem-se os autos tendo em vista a decisão de extinção do feito do ID. 3145633.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Daiane Piccoli, assessora técnica.
PROCESSO 0600475-49.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600475-49.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DJAIR LORETO DE VARGAS DEPUTADO FEDERAL, DJAIR LORETO DE VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO RENATO GOMES MORAES - RS009150
Fica a parte intimada, através de seu procurador do item "c" do despacho de ID 3491283:
Vistos.
O candidato prestou contas relativas ao pleito de 2018, gerando o presente processo PC 0600475-49.2019.6.21.0000. Ocorre que, em data
anterior, houve a instauração do processo PC 0603619-65.2018.6.21.0000, para julgamento de contas não prestadas, em razão do transcurso
do prazo regulamentar para o cumprimento desse dever.
Considerando que os dois processos possuem o mesmo objeto - contas de campanha relativas ao pleito de 2018 -, os documentos
apresentados pelo candidato deveriam ser juntados ao primeiro processo, e o segundo, extinto por litispendência.
Todavia, as contas de campanha são prestadas pelo sistema SPCE, que automaticamente gera um processo de prestação de contas no PJE
ao qual fica associado. Dessa forma, não é viável a extinção do último processo, sem prejuízo à interface entre os dois sistemas.
Assim, dadas as limitações dos sistemas, deve-se preservar o último processo ajuizado - PC 0600475-49 - para o qual devem ser copiadas as
movimentações do primeiro - PC 0603619-65 -, que deverá ser extinto após realizada esta operação.
Por fim, verifico que não foi localizado instrumento de mandato nos presentes autos, embora conste Paulo Renato Gomes Moraes, OAB/RS
9.150, como advogado do requerente.
Diante do exposto, determino:
a) a inserção, na presente PC 0600475-49.2019.6.21.0000, de cópia da movimentação realizada na PC 0603619-65.2018.6.21.0000;
b) a extinção da PC 0603619-65.2018.6.21.0000, certificando-se a presente decisão naqueles autos; e
c) seja intimado o advogado Paulo Renato Gomes Moraes, OAB/RS 9.150, para que junte aos autos o instrumento de mandato lhe
possibilitando representar o requerente Djair Loreto de Vargas no presente feito.
Após, dê-se regular andamento ao feito.
Publique-se.
Porto Alegre, 8 de julho de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
PROCESSO 0600489-33.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600489-33.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL DEPUTADO ESTADUAL, RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANY SCHAFER - RS077637
Vistos, etc.

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 127, Página: 5

A candidata RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL prestou contas relativas ao pleito de 2018 diretamente no sistema Pje, em inobservância ao art.
57 da Resolução TSE n. 23.553/17, o qual exige que as contas sejam apresentadas pelo sistema SPCE, gerando o processo PC 060341521.2018.6.21.0000.
Como as contas não foram prestadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, a Secretaria de Controle Interno solicitou, em
diligências, a inserção dos dados no referido sistema.
A parte, então, informou a ocorrência de problemas técnicos, os quais foram confirmados pelo órgão técnico. Solicitadas providências para a
Secretaria de Informática do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, foi concedido prazo à parte para que pudesse adotar as providências
necessárias após superado o problema.
Agora, Raquel Klein Diehl presta contas pelo sistema SPCE, gerando o respectivo processo no PJE - PC 0600489-33.2019.6.21.0000.
Considerando que os dois processos possuem o mesmo objeto - contas de campanha relativas ao pleito de 2018 -, os documentos
apresentados pela candidata deveriam ser juntados ao primeiro processo, e o segundo, extinto por litispendência.
Contudo, as contas apresentadas pelo sistema SPCE ficam associadas ao respectivo processo gerado no PJE. Dessa forma, não é viável a
extinção do último processo, sem prejuízo à interface entre os dois sistemas.
Assim, dadas as limitações dos sistemas, deve-se preservar o último processo ajuizado - PC 0600489-33 - para o qual devem ser copiadas as
movimentações e documentos do primeiro - PC 0603415-21 -, que deverá ser extinto após realizada esta operação.
Por fim, na data de 09 de julho de 2019, a parte peticionou no processo 0603415-21, informando que consta ausência de quitação em seu
cadastro eleitoral em razão de irregularidade na prestação de contas, e requereu a retificação da informação, pois tal irregularidade se deu em
razão de inconsistências do sistema SPCE, que a impediu de prestar contas pela via correta (Id 3497783).
De fato, os candidatos deviam prestar contas de campanha até o dia 06.11.2018 (Resolução TSE n. 23.555/2017), data na qual a candidata
apresentou suas contas no PJE, e somente foi impedida de apresentá-las pelo sistema SPCE por falhas no sistema, devidamente
comprovadas e confirmadas pela unidade técnica esta Corte.
Dessa forma, deve ser retificado o cadastro eleitoral da prestadora, a fim de que conste a apresentação tempestiva das contas de campanha
alusivas ao pleito de 2018.
Diante do exposto, determino:
a) a inserção de cópia dos documentos e da movimentação realizada na PC 0603415-21.2018.6.21.0000 na PC 0600489-33.2019.6.21.0000;
b) a extinção da PC 0603415-21.2018.6.21.0000;
c) a expedição de ofício à Zona Eleitoral da prestadora, a fim de que faça constar em seu cadastro a apresentação tempestiva das contas de
campanha relativas ao pleito de 2018.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno - SCI.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0600315-24.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600315-24.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDILSON DE MEDEIROS MARQUES DEPUTADO ESTADUAL, EDILSON DE MEDEIROS MARQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Fica a parte intimada, na pessoa de seu procurador, para juntada de instrumento de procuração no prazo de 03 (três) dias, conforme
determinação contida na parte final do despacho que segue:
Vistos.
Diante dos termos da certidão retro (ID 3410583), torno sem efeito o despacho ID 3232433 destes autos e determino que:
1) sejam trasladadas para estes autos (PC n. 0600315-24.2019.6.21.0000) as peças do processo de omissão autuado originariamente - PC n.
0603621-35.2018.6.21.0000;
2) venham conclusos os autos da PC n. 0603621-35.2018.6.21.0000.
Ainda, na presente Prestação de Contas (PC n. 0600315-24.2019.6.21.0000), tendo em vista a necessidade de se regularizar a representação
processual do candidato (certidão ID 2779633), intime-se o prestador, na forma do art. 101, § 4°, da Resolução TSE n. 23.553/17, do prazo de
03 (três) dias corridos para juntar aos autos o instrumento de mandato a advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Cumprida a diligência, proceda-se ao exame das contas.
De outro lado, permanecendo a omissão, adote-se o rito estabelecido no inc. III do § 6º do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/17, fazendo-se
nova conclusão somente após a abertura da vista ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 09 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0603619-65.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603619-65.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: DJAIR LORETO DE VARGAS, ELEICAO 2018 DJAIR LORETO DE VARGAS DEPUTADO FEDERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO RENATO GOMES MORAES - RS009150
Fica a parte intimada, através de seu procurador da juntada do despacho de ID 3491283 dos autos do processo 0600475-49.2019.6.21.0000,
cuja cópia foi juntada neste processo para ciência da parte:
Vistos.
O candidato prestou contas relativas ao pleito de 2018, gerando o presente processo PC 0600475-49.2019.6.21.0000. Ocorre que, em data
anterior, houve a instauração do processo PC 0603619-65.2018.6.21.0000, para julgamento de contas não prestadas, em razão do transcurso
do prazo regulamentar para o cumprimento desse dever.
Considerando que os dois processos possuem o mesmo objeto - contas de campanha relativas ao pleito de 2018 -, os documentos
apresentados pelo candidato deveriam ser juntados ao primeiro processo, e o segundo, extinto por litispendência.
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Todavia, as contas de campanha são prestadas pelo sistema SPCE, que automaticamente gera um processo de prestação de contas no PJE
ao qual fica associado. Dessa forma, não é viável a extinção do último processo, sem prejuízo à interface entre os dois sistemas.
Assim, dadas as limitações dos sistemas, deve-se preservar o último processo ajuizado - PC 0600475-49 - para o qual devem ser copiadas as
movimentações do primeiro - PC 0603619-65 -, que deverá ser extinto após realizada esta operação.
Por fim, verifico que não foi localizado instrumento de mandato nos presentes autos, embora conste Paulo Renato Gomes Moraes, OAB/RS
9.150, como advogado do requerente.
Diante do exposto, determino:
a) a inserção, na presente PC 0600475-49.2019.6.21.0000, de cópia da movimentação realizada na PC 0603619-65.2018.6.21.0000;
b) a extinção da PC 0603619-65.2018.6.21.0000, certificando-se a presente decisão naqueles autos; e
c) seja intimado o advogado Paulo Renato Gomes Moraes, OAB/RS 9.150, para que junte aos autos o instrumento de mandato lhe
possibilitando representar o requerente Djair Loreto de Vargas no presente feito.
Após, dê-se regular andamento ao feito.
Publique-se.
Porto Alegre, 8 de julho de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
PROCESSO 0600427-90.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600427-90.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, JOSE CARDOSO DA SILVA, SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RODRIGO MARINI MARONI,
SANDRO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES, EVELIN BANDEIRA OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Vistos.
De ordem do Exmo. Des. Relator, informo que os processos PET 0600427-90, PC 0600423-53 e PC 0600422-68 já estão sendo examinados
pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI).
As demais providências serão analisadas posteriormente pelo Exmo Des. Relator.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Guilherme S. de Barros Falcão,
Assessor.
PROCESSO 0603415-21.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603415-21.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
INTERESSADO: RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL DEPUTADO
ESTADUAL
Advogado do(a) INTERESSADO: JULIANY SCHAFER - RS077637
Fica a parte intimada, na pessoa de sua advogado, dos termos do despacho de ID 3400283, exarado nos autos do processo 060048933.2019.6.21.0000, cuja cópia foi juntada neste processo:
Vistos, etc.
A candidata RAQUEL ANDREIA KLEIN DIEHL prestou contas relativas ao pleito de 2018 diretamente no sistema Pje, em inobservância ao art.
57 da Resolução TSE n. 23.553/17, o qual exige que as contas sejam apresentadas pelo sistema SPCE, gerando o processo PC 060341521.2018.6.21.0000.
Como as contas não foram prestadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, a Secretaria de Controle Interno solicitou, em
diligências, a inserção dos dados no referido sistema.
A parte, então, informou a ocorrência de problemas técnicos, os quais foram confirmados pelo órgão técnico. Solicitadas providências para a
Secretaria de Informática do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, foi concedido prazo à parte para que pudesse adotar as providências
necessárias após superado o problema.
Agora, Raquel Klein Diehl presta contas pelo sistema SPCE, gerando o respectivo processo no PJE - PC 0600489-33.2019.6.21.0000.
Considerando que os dois processos possuem o mesmo objeto - contas de campanha relativas ao pleito de 2018 -, os documentos
apresentados pela candidata deveriam ser juntados ao primeiro processo, e o segundo, extinto por litispendência.
Contudo, as contas apresentadas pelo sistema SPCE ficam associadas ao respectivo processo gerado no PJE. Dessa forma, não é viável a
extinção do último processo, sem prejuízo à interface entre os dois sistemas.
Assim, dadas as limitações dos sistemas, deve-se preservar o último processo ajuizado - PC 0600489-33 - para o qual devem ser copiadas as
movimentações e documentos do primeiro - PC 0603415-21 , que deverá ser extinto após realizada esta operação.
Por fim, na data de 09 de julho de 2019, a parte peticionou no processo 0603415-21, informando que consta ausência de quitação em seu
cadastro eleitoral em razão de irregularidade na prestação de contas, e requereu a retificação da informação, pois tal irregularidade se deu em
razão de inconsistências do sistema SPCE, que a impediu de prestar contas pela via correta (Id 3497783).
De fato, os candidatos deviam prestar contas de campanha até o dia 06.11.2018 (Resolução TSE n. 23.555/2017), data na qual a candidata
apresentou suas contas no PJE, e somente foi impedida de apresentá-las pelo sistema SPCE por falhas no sistema, devidamente
comprovadas e confirmadas pela unidade técnica esta Corte.
Dessa forma, deve ser retificado o cadastro eleitoral da prestadora, a fim de que conste a apresentação tempestiva das contas de campanha
alusivas ao pleito de 2018.
Diante do exposto, determino:
a) a inserção de cópia dos documentos e da movimentação realizada na PC 0603415-21.2018.6.21.0000 na PC 0600489-33.2019.6.21.0000;
b) a extinção da PC 0603415-21.2018.6.21.0000;
c) a expedição de ofício à Zona Eleitoral da prestadora, a fim de que faça constar em seu cadastro a apresentação tempestiva das contas de
campanha relativas ao pleito de 2018.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno - SCI.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN - Relator
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PROCESSO CLASSE: PC N. 84-51.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 262412016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): AVANTE (Adv(s) Paula Medeiros OAB/RS 70.934), RUBENS PATRICK DA CRUZ REBES, ALFREDO RICARDO BRUNETTA
CARDOSO, NATALINO SARAPIO e SOLANGE FÁTIMA GOLUNSKI
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do exercício de 2015 do AVANTE, apresentadas em 13.05.2016.
O parecer conclusivo produzido nesses autos concluiu pela desaprovação das contas (fls. 103-108).
Regularmente intimados órgão partidário e responsáveis, nos termos do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, apenas a agremiação se
manifestou (fls. 174-177v.).
Ante o exposto, seguindo-se o rito previsto pela legislação de regência, declaro encerrada a instrução processual e determino a intimação do
órgão partidário e responsáveis para o oferecimento de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 08 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 80-82.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185622014
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (Adv(s) Júlio César Freitas da Rosa OAB/RS 84.049 e Marcos Dewitt
Weingartner OAB/RS 52.761)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
A pedido da exequente, consultei o sistema INFOJUD e localizei registro de declaração DIRPJ prestadas pelo executado apenas quanto ao
ano de 2014 na base de dados da Receita Federal. Não constam declarações de anos mais recentes.
Junte-se o resultado da pesquisa e intime-se a UNIÃO para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de junho de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2275-40.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 419562014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): NATALINO SARAPIO, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 7070 (Adv(s) Rodrigo Rollemberg Cabral OAB/RS 83.609)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Foram realizadas consultas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora, e o
Executado foi incluído no cadastro de inadimplentes do SERASA (fl. 234).
Frente à ausência de bens para a garantia do juízo, a AGU requer a suspensão do processo com fundamento do art. 921, III, do CPC, segundo
o qual suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis.
Preenchidas as condições para a medida requerida, determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, findo o qual deve ser intimada a
AGU para que, no prazo de 30 dias, requeira as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2110-90.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 429972014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): JEFFERSON OLEA HOMRICH, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14147 (Adv(s) Jose Edmir Espindola Barboza OAB/RS
24.257 e Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos.
Em face do inadimplemento do acordo de parcelamento por parte do executado, a UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO, requer a intimação do executado para pagamento de R$ 5.085,89, acostando aos autos memória de cálculo da quantia atualizada (fls.
309-316).
Intime-se o devedor do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento da quantia atualizada, por meio de carta com aviso de recebimento, na
forma do art. 523 do CPC.
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Fica o executado igualmente intimado de que, imediatamente após transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução a multa no percentual de 10% e, também, os
honorários advocatícios de 10% (art. 523 do CPC).
Autorizo que a Secretaria adote todas as medidas possíveis para o cumprimento da presente decisão, tais como o emprego de diligências
relativas a telefonemas e pesquisas na internet.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1521-98.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 423422014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): KÁTIA REGINA ZUMMACH, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14001 (Adv(s) Caroline Oliveira Rocha OAB/RS 83.246,
Décio Itiberê Gomes de Oliveira OAB/RS 12.725, Fernanda Silva Fereira OAB/RS 90.904, Kilder Mosena Mena Barreto OAB/RS 97.422,
Larissa da Silva Martins OAB/RS 88.946 e Luana da Silva Soares OAB/RS 89.411)
Vistos.
Dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifeste sobre a homologação do acordo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2134-21.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 419032014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): LEUDO IRAJA SANTOS COSTA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 4567 (Adv(s) Teresinha Flores Matos OAB/RS 31.102)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Foi realizada a penhora no rosto dos autos, tal como requerido pela AGU.
As partes foram intimadas da constrição (fls. 170 e 171v), e nada requereram.
Agora, resta aguardar que sejam frutíferos os eventuais créditos discutidos naqueles processos, não havendo providências a serem adotadas
por este juízo no presente momento.
Dessa forma, determino o arquivamento do feito, que poderá ser desarquivado a qualquer tempo, mediante o requerimento de providências
pelas partes.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2204-38.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 428142014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): CLÁUDIO JOSÉ DE VITT BARROS, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14111 (Adv(s) João Luiz dos Santos Vargas OAB/
RS 25.782)
Vistos, etc.
Realizada consulta ao INFOJUD acerca dos dois últimos exercícios (2018 e 2017), conforme requerido pela AGU, o sistema informou não
haver declaração entregue para os períodos consultados.
Intime-se a AGU acerca do resultado da diligência, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Acórdãos
PROCESSO 0602317-98.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602317-98.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDISON ESTIVALETE BILHALVA DEPUTADO ESTADUAL, EDISON ESTIVALETE BILHALVA
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.
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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 0600161-06.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600161-06.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDREA CAMARGO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, ANDREA CAMARGO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI - RS032218
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.

Edital
EDITAL N. 55/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 09.07.2019 os seguintes processos:
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. RC - 27487 - Recurso
Criminal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Associação Criminosa - Improcedencia. Procedência: D/C. Embargante(s): Ministério
Público Eleitoral. Embargado(s): Leandro Borges Evaldt (Adv(s) Jorge Isaias Alves da Rosa-OAB OAB/RS 61.633, Moacir Alves-OAB OAB/RS
9.413 e Silvio José Bach Costa-OAB OAB/RS 15.086). Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração.”. Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE
REDISCUTIR A DECISÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REJEIÇÃO. Ausentes as hipóteses previstas no art. 275 do Código Eleitoral, c/c art.
1.022 do Código de Processo Civil, para o manejo dos aclaratórios. Enfrentadas pelo Tribunal todas as matérias que o embargante imputa
como omissas. Evidenciada a inconformidade com o mérito do recurso, circunstância que deverá ser objeto de irresignação própria. A regra
estabelecida no art. 1.025 do CPC torna desnecessário o pedido de prequestionamento de dispositivos legais. Rejeição.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 2) Proc. Classe RE N. 5591 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Camaquã. Recorrente(s): Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB de Camaquã (Adv(s) Setembrino Pedro Lacerda de Vargas-OAB OAB/RS 18.407). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão:
“Por unanimidade, não conheceram do recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO.
ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, INC
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIDO. A peça recursal expõe fundamentos que não se referem ao conteúdo decisório
impugnado, apresentando razões fáticas e jurídicas que não foram objeto de exame nos presentes autos. Circunstância que viola o princípio
da congruência ou da dialeticidade recursal, conforme o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não conhecimento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 11.07.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.
EDITAL N. 56/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 11.06.2019 o seguinte processo:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RC N. 3072 - Recurso Criminal - Termo de Ocorrência Circunstanciado - Crime Eleitoral Instauração de Incidente de Insanidade Mental. Procedência: Guaíba. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Patricia Cruz
Araújo (Adv(s) Heitor de Abreu Oliveira-OAB OAB/RS 39.892). Decisão: “Por maioria, não conhceram do recurso, vencido o Des. Eleitoral
Roberto Carvalho Fraga.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. FORMA RECURSAL INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. 1.
Insurgência contra decisão do juízo a quo, que indeferiu requerimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral postulando a instauração de
incidente de insanidade mental da acusada. 2. Em tema de recursos no processo penal, o Código Eleitoral possui uma única previsão, contra a
sentença condenatória ou absolutória, em seu art. 362. Por força do art. 364 do mesmo diploma legal, aplica-se a sistemática recursal do
Código de Processo Penal (CPP) no processo criminal eleitoral, admitindo-se o manejo dos recursos penais nas hipóteses em que admitidos
no CPP. 3.Irrecorribilidade das decisões não terminativas. Como a decisão impugnada é irrecorrível pela sistemática do código de processo
penal, também não pode ser admitido o recurso contra a mesma decisão no processo penal eleitoral. 4. Forma recursal inadequada.
Inaplicável no processo penal eleitoral a forma prevista no art. 600 do CPP. O art. 266 do Código Eleitoral contém previsão genérica a respeito
da forma de interposição de recursos, exigindo a apresentação de petição devidamente fundamentada, já com as razões da irresignação. 5.
Não conhecimento.
Na sessão de 10.07.2019, os seguintes processos:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RE N. 6018 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Sapiranga. Recorrente(s): Partido da República - PR
de Sapiranga (Adv(s) Bruna Mariana Bloss Hepp-OAB OAB/RS 85.975, Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Everson Alves dos
Santos-OAB OAB/RS 104.318, Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799 e Tatiane Feltes-OAB OAB/RS 87.383). Recorrido(s):
Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DOS
LIVROS CONTÁBEIS. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Desaprovação das contas em razão da ausência de
autenticação dos Livros Diário e Razão e da não abertura de conta bancária para a movimentação financeira do período. Os partidos devem
realizar sua movimentação financeira exclusivamente por meio de contas bancárias, cuja abertura é obrigatória, em conformidade com o
disposto na legislação de regência. O trânsito de recursos por órgãos do sistema financeiro retira o caráter unilateral das declarações e permite
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o rastreamento dos valores, bem como a identificação da origem e do destino dos recursos. Ausente importante instrumento de controle das
contas, cabia à parte demonstrar a confiabilidade de suas declarações, de forma clara e objetiva, por outros meios idôneos. No caso dos autos,
a ausência de conta bancária afigura-se mais grave na medida em que houve reconhecida movimentação de recursos financeiros e o
prestador não logrou demonstrar a veracidade de suas declarações. 2. O art. 26, § 3º, da Resolução TSE n. 23.432/14 determina que o Livro
Diário deve ser autenticado no registro público competente. Diante da movimentação financeira sem a abertura de conta-corrente, a falta de
autenticação do livro contábil torna ainda mais frágil o controle da contabilidade. Mantido o juízo de desaprovação das contas e de suspensão
do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário pelo prazo de três meses. 3. Provimento negado.
Relator: Gerson Fischmann 2) Proc. Classe RE N. 8483 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Não Apresentação
das Contas. Procedência: Ubiretama. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de Ubiretama (Adv(s) Alberto Frantz Júnior-OAB
OAB/RS 88.801). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a
penalidade de suspensão do registro do órgão partidário perante a Justiça Eleitoral.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. JULGADAS NÃO PRESTADAS. MANTIDA A SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. APLICADA NOVA INTERPRETAÇÃO DO STF. AFASTADA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REGISTRO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Insurgência contra sentença que julgou não prestadas as contas da agremiação e determinou a
perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal. As
alegações de não ter participado do pleito e da ausência de dolo não se prestam para afastar a irregularidade cometida. Mantida a sanção de
suspensão de repasses do Fundo Partidário. 2. Recente decisão do STF, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, concedeu medida
cautelar para afastar qualquer interpretação que permita a aplicação automática da sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente
seja aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28
da Lei n. 9.096/95. Decisão dotada de eficácia erga omnes, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei n. 9.868/99. Afastada a determinação de
suspensão do registro do órgão municipal. 3. Provimento parcial.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 11.07.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Pautas
PAUTA N. 92/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 05.08.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe INQ N. 397 - Inquérito - Crime Eleitoral - Calúnia Na Propaganda Eleitoral Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet. Procedência: D/C. Investigado(s): Adonay Gonçalves Costa.
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RE N. 9777 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Não Apresentação das Contas. Procedência: Passo Fundo. Recorrente(s): Podemos - Pode de Passo Fundo (Adv(s) Jamila
Wisóski Moysés Etchezar-OAB OAB/RS 71.820 e Nelson Gabriel Etchezar-OAB OAB/RS 86.849). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3)Proc. Classe E.Dcl. N. 76652 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral Representação - Conduta Vedada a Agente Público - Abuso - de Poder Econômico - de Poder Político / Autoridade - Cargo - Prefeito Vereador - Inelegibilidade - Parcialmente Procedente - Cassação do Registro - Inelegibilidade. Procedência: Cruz Alta. Embargante(s): Juliano
da Silva (Adv(s) Guilherme Henrique Almada Lermen-OAB/RS 66.148, Ronaldo Costa Beber Teixeira-OAB OAB/RS 83.680). Embargado(s):
Ministério Público Eleitoral.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 4)Proc. Classe INQ N. 6744 - Inquérito - Crime Eleitoral - Abuso - de Poder
Político / Autoridade - Cargo - Prefeito - Coação Eleitoral - Pedido de Providências. Procedência: Santa Cruz do Sul. Investigado(s): Telmo
Kirst.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 11.07.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 59-43.2013.6.21.0000 PROTOCOLO: 301712013
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2012 - PARTIDO POLÍTICO ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL
Interessado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654)
Vistos, etc.
Tendo em conta o deferimento do parcelamento do montante de R$ 616.863,24 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e três reais
e vinte e quatro centavos), decorrente da condenação imposta ao Diretório Estadual PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT/RS) nos autos da
prestação de contas do exercício financeiro de 2012, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 10.281,05 (dez mil duzentos e oitenta e um reais
e cinco centavos), foram emitidas, e entregues em mãos ao causídico, as Guias de Recolhimento da União com vencimento para 1º.3.19 (fl.
1428-1430).
Enviados os autos à Advocacia-Geral da União, retornou requerimento postulando o encaminhamento do feito à Secretaria Judiciária para
acompanhamento do cumprimento do parcelamento.
Decido.
Razão assista à AGU, cabe à Secretaria Judiciária acompanhar a execução do acordo.
Na fl. 1431, há certidão apontando a inexistência de comprovante de pagamento do acordado desde a primeira parcela, vencida em março do
corrente ano.
Assim, determino o envio do feito à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI - para que aponte a existência, ou não, de registro de
quitação das parcelas em epígrafe no sistema próprio, o SISGRU (sistema disponibilizado pela União para consulta de guias de recolhimentos
- GRU pagas).
Após, retornem conclusos os autos.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 127, Página: 11

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 8 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 158/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Carlos Bauer Sica Diniz, Chefe da Seção 4,5
de Direitos Políticos (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

Filipe Medeiros Neves, Assistente I da 4,5
Coordenadoria de Assuntos Judiciários e
Correicionais (FC-1)

R$336,00

R$1.512,00

– R$186,12

R$1.325,88

Márcia Monteggia, Chefe da Seção de 4,5
Assuntos Judiciários (FC-6)

R$336,00

R$1.512,00

-R$186,12

R$1.325,88

TOTAL:

R$ 4.536,00

-R$ 558,36

R$ 3.977,64

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Butiá, Encruzilhada do Sul e Rio Pardo
22 a 26-7-2019
Inspeção dos Serviços Cartorários na 116, 19 E 38 ZE –
/Butiá, Encruzilhada do Sul e Rio Pardo/RS, de 22 a 26-72019. Proc.: 0005348-03.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 05-7-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 153/2019

Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Alexandre Basílio Coura, Chefe 1,5
da
Seção
de
Programas
Institucionais (FC-06)

R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR
BRUTO

Ida:
R$ 966,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

-R$ 20,68

R$ 945,32

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Curitiba/PR
07 a 08-7-2019
Sistematização das Normas Eleitorais, a ser realizado no dia 08-7-2019. Proc.: 0005368MOTIVO:
91.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 02-7-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 147/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR UNITÁRIO VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

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

R$ 336,00

R$ 1.512,00

- R$ 186,12

R$ 1.325,88

Sandro
Saralegui 4,5
Ferrari,
Chefe
de
Cartório da 021ª Zona
Eleitoral - Estrela/RS
(FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

- R$ 186,12

R$ 1.325,88

R$ 3.024,00

- R$ 372,24

R$ 2.651,76

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Torres/RS
01-7-2019 a 05-7-2019
Força-Tarefa em cartório eleitoral.
Proc.: 0005229-42.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 27-6-2019.

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 148/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

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

R$ 336,00

R$ 1.512,00

- R$ 186,12

R$ 1.325,88

Sandro
Saralegui 4,5
Ferrari,
Chefe
de
Cartório da 021ª Zona
Eleitoral - Estrela/RS
(FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

- R$ 186,12

R$ 1.325,88

R$ 3.024,00

- R$ 372,24

R$ 2.651,76

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Torres/RS
08-7-2019 a 12-7-2019
Força-Tarefa em cartório eleitoral.
Proc.: 0005229-42.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 27-6-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 150/2019

Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Octavio Campos Zainho
Junior, Assistente IV da
Assessoria
de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento
Institucional( FC-4)

2,5

R$420,00

ADICIONAL¹

VALOR
BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Ida: R$168,00;

R$1.386,00

-R$103,40

R$1.282,60

Retorno: R$168,00

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 127, Página: 13

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
31-7 a 02-8-2019
Participar do III Workshop de Estatística do Poder Judiciário, dias 01 a 02-8-2019. Proc.:
MOTIVO:
0004947-04.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 01-07-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 156/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E
CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

Magda
Stoll
Andrade, 2,5
Assessora I da Assessoria
de
Planejamento
Estratégico
e
Desenvolvimento
Institucional (CJ-1)

R$420,00

ADICIONAL¹

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Ida: R$168,00
Retorno:
R$168,00

R$1.386,00

-R$ 103,40

R$ 1.282,60

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

R$ 1.386,00
-R$ 103,40
R$ 1.282,60
Brasília-DF
18 a 20-9-2019
Participar da 1ª Encontro Nacional de Acessibilidade e
MOTIVO:
Inclusão nos dias 19 e 20-9-2019. Proc.000487869.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 5-7-2019.
ROGÉRIO DA SILVA DE VARGAS,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO

Despachos
PROCESSO 0602372-49.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602372-49.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEFERSON DOS SANTOS DUTRA DEPUTADO ESTADUAL,
JEFERSON DOS SANTOS DUTRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEFERSON DOS SANTOS DUTRA DEPUTADO ESTADUAL, JEFERSON DOS SANTOS DUTRA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 3421383, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602900-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602900-83.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO CARLOS
ROCHA ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANI MARTINS CASSAFUZ - RS50072, ADRIANO PIRES MORAES - RS40380, EDUARDO PETRY
FLORES - RS96001
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
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Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 3418383, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0603626-57.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603626-57.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ PARTES:REQUERENTE: EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES, ELEICAO 2018 EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES
DEPUTADO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: JAIRO SEGER - RS059135, PATRICK JOSE DAMKE - RS85359
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES, ELEICAO 2018 EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES DEPUTADO ESTADUAL
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 3521233, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0603468-02.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603468-02.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES: MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, CRISTINE RICHTER DA
SILVA - RS102589
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 3525733, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

Edital
PROCESSO 0600443-15.2017.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600443-15.2017.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS INTERESSADO: ALFREDO RICARDO BRUNETTA CARDOSO,
PEDRO LUIS CABRAL NUNEZ, PAULA SILVA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 011/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RAFAEL DA CAS MAFFINI, RELATOR DO PROCESSO n. 600443-15.2017.6.21.0000,
ESPÉCIE: Prestação de Contas ¿ De Exercício Financeiro (12048) ¿ Exercício Financeiro 2010, EM QUE FIGURA COMO PARTE(S):
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE ¿ PHS, e INTERESSADO(S): ALFREDO RICARDO BRUNETTA CARDOSO, PEDRO LUIS
CABRAL NUNEZ e PAULA SILVA DOS SANTOS, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul tramita os autos do processo n. 60044315.2017.6.21.0000, Espécie: Prestação de Contas ¿ De Exercício Financeiro (12048) ¿ Exercício Financeiro 2010, sendo este edital para
INTIMAR PEDRO LUIS CABRAL NUNEZ, com os últimos endereços informados nos autos do processo em epígrafe (ID.159406 e ID.150527),
tendo em vista as tentativas de intimação efetuadas pelo correio que restaram frustradas, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do
despacho de ID.3496333, constitua advogado e junte procuração aos autos sob pena de julgamento das contas como não prestadas, na forma
do art. 76, § 1°, inc. I, do CPC c/c art. 29, inc. XX, da Res. TSE n. 23.546/17, com início do prazo antes referido a partir do vigésimo dia da data
de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul ¿ DEJERS, tudo nos termos do r. despacho exarado
(ID.3496333) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que
chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259
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do CPC e do despacho de ID. 3496333, de lavra do Exmo. Des. RAFAEL DA CAS MAFFINI, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, aos dez dias do mês de julho de 2019. E eu, Aderson Arpini Câmara, Chefe da Seção de Cumprimento e
Comunicações Processuais, o lavrei e subscrevo.

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-24.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB 27873)
RESPONSÁVEL(S) : JOAREZ MENDES DOS SANTOS E SILMAR DEMAMAN (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB 27873)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Progressistas (PP) de Alto Alegre/RS, relativa ao exercício de 2018, em cumprimento ao disposto
no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.546/17.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido prestou suas contas em 30/04/2019, ou seja, tempestivamente.
Foi publicado o Edital n.º 012/2019 (fls. 48/49) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 08 de maio de
2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 52).
Foi expedido o Exame Preliminar (fl. 53), uma vez que não presentes todas as peças de apresentação obrigatória no processo de Prestação
de Contas.
O partido foi intimado a se manifestar à fl. 56 e apresentou petição juntando documentos às fls. 58/69.
A unidade técnica, após realizar a análise técnica das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o relatório de Exame
da Prestação de Contas (fls. 70/74), no qual informou não haver impropriedades ou irregularidades na Prestação de Contas.
Foi emitido o Parecer Conclusivo (fls. 75/76), manifestando-se a Unidade Técnica pela regularidade das contas. Por seu turno, o Ministério
Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 78).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PROGRESSISTAS (PP) de Alto Alegre/RS, referentes ao exercício 2018. Foi publicado o
Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em sua análise, não constatou
irregularidades e/ou impropriedades, formulando sua manifestação pela aprovação das contas, já que em conformidade com a legislação
vigente.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas não possuem irregularidades e/ou impropriedades, julgo PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas
apresentadas pelo PROGRESSISTAS (PP) de Alto Alegre/RS, referentes ao Exercício de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE
23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-39.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB 27873)
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RESPONSÁVEL(S) : MARIZA TEREZINHA PAGNUSSATT CAPOANI E DALTRO CARDOSO (ADV(S) ALTEMIR ANTÔNIO GALVAGNI-OAB
27873)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Alto Alegre/RS, relativa ao exercício de 2018, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE n.º 23.546/17.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido prestou suas contas em 30/04/2019, ou seja, tempestivamente.
Foi publicado o Edital n.º 012/2019 (fls. 52/53) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 08 de maio de
2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 56).
Foi expedido o Exame Preliminar (fl. 57), uma vez que não presentes todas as peças de apresentação obrigatória no processo de Prestação
de Contas.
O partido foi intimado a se manifestar à fl. 60 e apresentou petição juntando documentos às fls. 61/75.
A unidade técnica, após realizar a análise técnica das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o relatório de Exame
da Prestação de Contas (fls. 76/81), no qual informou não haver impropriedades ou irregularidades na Prestação de Contas.
Foi emitido o Parecer Conclusivo (fls. 82/83), manifestando-se a Unidade Técnica pela regularidade das contas. Por seu turno, o Ministério
Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 85).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Alto Alegre/RS, referentes ao exercício
2018. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em sua
análise, não constatou irregularidades e/ou impropriedades, formulando sua manifestação pela aprovação das contas, já que em conformidade
com a legislação vigente.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas não possuem irregularidades e/ou impropriedades, julgo PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas
apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Alto Alegre/RS, referentes ao Exercício de 2018, forte no art. 46, I, da
Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-09.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB 59635)
RESPONSÁVEL(S) : EVOHY LUIZ MORGAN E JOSÉ GUGELL ROTTA (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB 59635)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Alto Alegre/RS, relativa ao exercício de 2018, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE n.º 23.546/17.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido prestou suas contas em 30/04/2019, ou seja, tempestivamente.
Foi publicado o Edital n.º 012/2019 (fls. 64/65) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 08 de Maio de
2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 67).
Foi expedido o Exame Preliminar (fls. 69), para que fosem juntadas peças de apresentação obrigatória no processo de Prestação de Contas. O
partido fez juntar a documentação solicitada às fls. 74/89.
A Unidade Técnica, após realizar a análise técnica das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o relatório de Exame
da Prestação de Contas (fls. 90/96), no qual apontou a inexistência de impropriedades ou irregularidades na Prestação de Contas.
Após análise dos documentos apresentados, foi emitido o Parecer Conclusivo (fl. 97), manifestando-se a Unidade Técnica pela regularidade
das contas. Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 99).
É o relatório.
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DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Alto Alegre/RS, referentes ao exercício
2018. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A Unidade Técnica, em sua
análise, não constatou irregularidades e/ou impropriedades, formulando sua manifestação pela aprovação das contas, já que em conformidade
com a legislação vigente.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas não possuem irregularidades e/ou impropriedades, julgo PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas
apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Alto Alegre/RS, referentes ao Exercício de 2018, forte no art. 46, I, da
Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-02.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
RESPONSÁVEL(S) : AUREO MORAES RODRIGUES E ADÃO ARI SCHERER (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do PROGRESSITAS (PP) de Campos Borges/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 n.º 23.546/17.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/17, foi
publicado Edital n.º 011/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição n.º 88, página 19, no dia 17 de maio de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 45, I da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 11).
A Unidade Técnica, às fls. 12-17, informou a inexistência de conta-corrente em nome do partido no exercício de 2018, conforme consultas aos
extratos eletrônicos disponibilizados pelas instituições finaceiras à Justiça Eleitoral. No mesmo sentido, observou que não há registros de
distribuição de recursos do Fundo Partidário à agremiação municipal.
Por outro lado, a Unidade Técnica verificou a emissão de dois recibos de doação pelo partido, sem informação de registro de utilização ou
cancelamento dos mesmos, assim opinou pela sua intimação e dos seus responsáveis para que prestassem esclarecimentos.
O Ministério Público Eleitoral à fl. 19 também opinou pela intimação dos interessados.
Ato contínuo, os interessados foram intimados por meio do seu procurador (fl. 22), todavia houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl.
23).
É o sucinto relatório.
Passo a decidir.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Em que pese o partido tenha se mantido inerte, quando intimado para prestar esclarecimentos no tocante à emissão de dois recibos de
doação, não restou efetivamente comprovada a utilização dos mesmos.
Outrossim, não foi apresentada impugnação ao Edital n. 011/2019 que deu publicidade a declaração de ausência de movimentação de
recursos pelo Progressistas de Campos Borges/RS, publicado no Diário Eletrônico da Jutiça Eleitoral em 17/05/2019. Logo, não há elementos
nos autos que comprovem eventual recebimento de recursos pelo partido, sendo a emissão dos dois recibos, no caso em tela, mera
impropriedade que não prejudicou a análise das contas como um todo.
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, e estando
superadas as impropriedades, entendo cabível a aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Posto isso, inexistindo impugnação às contas e, considerando as impropriedades indicadas, julgo PRESTADAS E APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do PROGRESSISTAS (PP) do município de Campos Borges/RS, relativas ao exercício de 2018, em conformidade com
o art. 46, inc. II e art. 45, inciso VIII, alínea"a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
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Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-03.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) RUANITO ANTONIO PAGNUSSATTI-OAB 35737)
RESPONSÁVEL(S) : IRANI LOURDES DAL BERTO E DILMAR LORO (ADV(S) RUANITO ANTONIO PAGNUSSATTI-OAB 35737)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de ALTO ALEGRE/RS, relativa ao exercício de
2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE n.º 23.546/17.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido prestou suas contas em 13/03/2019, ou seja, tempestivamente.
Foi publicado o Edital n.º 006/2019 (fl. 66) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 15 de março de 2019.
O partido apresentou documentos complementares às fls. 69/70 e 73/78.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação à prestação de contas (fl. 79).
Expedido o Exame Preliminar à fl. 80, o partido foi intimado a juntar peças de apresentação obrigatória no processo de Prestação de Contas (fl.
83).
O partido peticionou às fls. 84-87 juntando documentos .
A unidade técnica, realizou a análise técnica das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitindo o relatório de Exame da
Prestação de Contas (fls. 88/94), no qual apontou a existência de impropriedades na Prestação de Contas.
O partido foi intimado novamente a se manifestar (fl. 97), apresentando nos autos a petição de fl. 99.
Após análise da petição apresentada, foi emitido o Parecer Conclusivo (fls. 100/102), manifestando-se a Unidade Técnica pela aprovação das
contas com ressalvas. Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação das contas apresentadas com ressalvas (fl.
104).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de ALTO ALEGRE/RS, referentes ao
exercício 2018. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em
sua análise, não constatou irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a consistência da prestação de contas, formulando sua
manifestação pela aprovação das contas com ressalvas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação com ressalvas das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
O partido quando intimado à fl. 97 apresentou esclarecimentos quanto ao pedido de desconsideração do recibo de fl. 51, o que restou sanado,
todavia em relação aos cheques compensados por terceiros que o partido alega ter utilizado para o pagamento de serviços notariais e de
registro (fls. 13, 42 e 92), não houve manifestação.
Assim, verifica-se que o partido não observou o previsto no art. 18, §4º da Resolução TSE n. 23.546/2017, que determina a emissão de cheque
cruzado nominativo para pagamento dos gastos partidários. Entretanto, em que pese a impropriedade, os valores apresentados nas notas
fiscais e datas correspondem àqueles constantes dos extratos bancários, o que pode representar a emissão de cheque ao portador, sendo
esta mera impropriedade que não prejudicou a análise das contas como um todo.
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, e estando
superadas as impropriedades, entendo cabível a aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Desse modo, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas não possuem irregularidades, e considerando as impropriedades indicadas, julgo PRESTADAS E APROVADAS COM
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Alto Alegre/RS, referentes ao Exercício de
2018, forte no art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-47.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/RS
RESPONSÁVEL(S) : IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, MARCOS ANDRÉ SOARES, ROCENIR CASTOLDI DA COSTA E JOSÉ
ANTONIO DE TOLEDO (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Campos
Borges/RS.
A Unidade Técnica manifestou-se às fls. 27-32, nos termos do art. 45, inc. IV da Resolução TSE n. 23.546/2017, constatando a emissão de 2
(dois) recibos de doação por parte do Diretório Municipal no ano de 2018, sem que houvesse registro de utilização ou cancelamento dos
mesmos.
O Ministério Público Eleitoral apresentou Parecer à fl. 35, opinando pela intimação dos interessados.
Desta forma, ficam o Partido e seus responsáveis INTIMADOS a se manifestar, no prazo de 3 (três) dias, a respeito da Informação realizada
pela Unidade Técnica, com fulcro no art. 45, inc. VII da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Por fim, ficam o Partido e seus responsáveis cientificados de que, na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, poderão
ser aplicadas as sanções cabíveis, na forma do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017, bem como disponibilizado o processo ao Ministério
Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral, conforme previsto no
art. 45, inc. VIII, alínea "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-76.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI ROGÉRIO PIEREZAN E ANDREI SCHERER PEREIRA (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Diante da informação realizada às fls. 44-47 pela Unidade Técnica, bem como do parecer protocolado pelo Ministério Público Eleitoral à fl.
45, INTIME-SE a agremiação partidária e seus dirigentes, de acordo com o art. 45, inc. VI e VII da Res. TSE n. 23.546/2017, para que
apresentem a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018 com a inserção de todas as informações no Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA) no prazo de 3 (três) dias, sob pena de aplicação do inc. VIII, item "c" do art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017 que diz: "c)
na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime
eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do CE".
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-40.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - TAPERA/RS (ADV(S) EUCLECIO NICOLAU SEIBEL-OAB 028754)
RESPONSÁVEL(S) : ELIAS GOULART E IVAN ANDRÉ MOESCH (ADV(S) EUCLECIO NICOLAU SEIBEL-OAB 028754)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Progressistas (PP) de Tapera/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi expedido o Parecer Conclusivo de fls. 66/67 concluindo a Unidade Técnica pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral à fl. 69 emitiu parecer opinando pela desaprovação das contas em análise.
O art. 38 da Res. 23.546/2017 diz:
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no
parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Progressistas (PP) de Tapera/RS INTIMADO a se manifestar quanto às irregularidades apontadas pela
Unidade Técnica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
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Espumoso, 11 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-67.2019.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) CASSIANA NORONHA MESSA-OAB 108797)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON ZUQUETO DUTRA, ALBANO SHURE E CLAUDIO ROSA MARIMON (ADV(S) CASSIANA NORONHA MESSAOAB 108797)
Vistos.
O partido juntou nas folhas 85/96 os extratos bancários referentes à conta bancária n. 06.033076.0-2, agência 0110, do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, os quais já haviam sido juntados nas folhas 10/21.
Observo ao partido que a Análise Técnica solicitou os extratos bancários referentes à conta bancária n. 06.102439.1-2, agência, 0110, a qual
foi informada no Demonstrativo da folha 7.
Assim, haja vista que os documentos das folhas 85/96 já constam nos autos, determino o seu desentranhamento.
Intime-se o partido desta decisão e para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os extratos bancários referentes à conta bancária n.
06.102439.1-2, agência, 0110, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, desentranhem-se os documentos juntados nas folhas 85/96 e devolvam-se à procuradora
constituída nos autos.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-37.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO MIRANDA SOLTAU E CARLOS GEOVANE DORNELES OLIVEIRA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47732)
Vistos.
Intimem-se as partes, por publicação no DEJERS, acerca do Exame Preliminar expedido (folha 54) e para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, complementem a documentação ou prestem esclarecimentos quanto aos itens apontados, conforme artigo 34, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/2017.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 199-57.2016.6.21.0005
DE CANDIDATO - Prestação de Contas - De Candidato - 2016
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
CANDIDATO(S) : ALICEMARA ROCHA DE SOUZA (ADV(S) CIPRIANO SALDANHA GOMES-OAB 19732)
Vistos.
Haja vista o pagamento integral de todas as parcelas, nos termos do artigo 19 da Resolução TRE-RS n. 298/2017, declaro extinto o débito e
determino o arquivamento dos autos.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-26.2016.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) FERNANDO LUIZ DA SILVA E SILVA-OAB 60794)
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RESPONSÁVEL(S) : GILMAR DE LIMA MARTINS E MARCO ANTONIO VILAVERDE COELHO (ADV(S) FERNANDO LUIZ DA SILVA E
SILVA-OAB 60794)
Vistos.
Ciente da certidão retro.
Haja vista que o órgão estadual do partido não se manifestou nos termos do artigo 60, III, a, 4, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o
órgão municipal do partido para, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin), conforme artigo 60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) recolher o valor de R$ 3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, conforme artigo 60, III, b, da Resolução TSE n.
23.546/2017, atualizado na forma do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ou
b) requerer o parcelamento do valor devido.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, determino a remessa dos presentes autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para as
providências cabíveis, de acordo com o artigo 14 da Resolução TRE nº 298/2017.
Retornados os autos, baixem e arquivem-se.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-21.2017.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) FERNANDO LUIZ DA SILVA E SILVA-OAB 60794)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR DE LIMA MARTINS E MARCO ANTÔNIO VILAVERDE COELHO (ADV(S) FERNANDO LUIZ DA SILVA E
SILVA-OAB 60794)
Vistos.
Ciente da certidão retro.
Haja vista que o órgão estadual do partido não se manifestou nos termos do artigo 60, III, a, 4, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o
órgão municipal do partido para, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin), conforme artigo 60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) recolher o valor de R$ 3.260,00 (três mil, duzentos e sessenta reais) ao Tesouro Nacional, conforme artigo 60, III, b, da Resolução TSE n.
23.546/2017, já acrescido da multa de 12% e atualizado na forma do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ou
b) requerer o parcelamento do valor devido.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, determino a remessa dos presentes autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para as
providências cabíveis, de acordo com o artigo 14 da Resolução TRE nº 298/2017.
Retornados os autos, baixem e arquivem-se.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-11.2016.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
RESPONSÁVEL(S) : ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA E NATALIA CUNHA DE OLIVEIRA (ADV(S) ANILTON GONÇALVES DE
OLIVEIRA-OAB 25298)
IMPUGNANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Tendo em vista a petição do órgão estadual do Partido dos Trabalhadores (folha 296), informando a inexistência recursos do Fundo Partidário
a serem destinados ao Diretório Municipal de Alegrete/RS, intime-se o partido para, conforme artigo 60, III, b, da Resolução TSE n.
23.546/2017, recolher o valor de R$ 9.452,41 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 15
(quinze) dias, atualizado na forma do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, determino a remessa dos presentes autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para as
providências cabíveis, de acordo com o artigo 14 da Resolução TRE nº 298/2017.
Retornados os autos, baixem e arquivem-se.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-22.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
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RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO SOUZA NOGUEIRA E RAFAEL DORNELES DA SILVA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB
114303)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO
- PSDB, nos termos do artigo 32, §4º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 28, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
O partido apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos intempestivamente em 21/05/2019 (folhas2/12).
Na folha 13, foi certificado que, em razão das contas não terem sido prestadas até 30/04/2019, foram expedidas as cartas de notificação n.
050/2019, n. 051/2019 e n. 052/2019 (folhas 13/16).
Juntada certidão de composição do órgão partidário (folha 17), foi determinada a publicação de Edital, nos termos do artigo 45, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 011/2019 (folhas 20/21), o prazo transcorreu sem impugnação (folha 22).
Em cumprimento ao determinado no despacho da folha 18, certificou-se que, em consulta aos dados disponibilizados pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), não foi verificado: o envio de extratos bancários, a emissão de recibos de doação, nem registro de
repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário (folhas 23/25).
Juntada manifestação da Análise Técnica pela aprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, que se
manifestou pela declaração de aprovação das contas apresentadas (folha 28).
Em atendimento ao despacho proferido na folha 18 e ao disposto no artigo 45, VII, da Resolução TSE n. 23.546/2017, abriu-se vista aos
interessados para se manifestarem (folhas 30/31).
Decorrido o prazo sem manifestação (folha 31v), vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar sua prestação de contas anual à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente. A
entrega da prestação de contas dos órgãos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro é feita
por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB entregou a declaração de ausência de movimentação de recursos intempestivamente, em
21/05/2019.
Não houve impugnação à prestação de contas após a publicação do Edital n. 011/2019.
A Análise Técnica, em pesquisa efetuada no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA não localizou emissão de recibos de doação, nem
registro de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário pelos Diretórios Nacional e Estadual ao órgão municipal de Alegrete/RS.
Também, não foi verificado o envio de extratos bancários à Justiça Eleitoral, referentes à agremiação no exercício financeiro de 2018,
indicando que não houve movimentação financeira durante o período.
A Análise Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas.
Assim, tendo em vista que não há indícios de que o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB tenha movimentado recursos financeiros
no exercício de 2018 e que as contas foram apresentadas intempestivamente, as contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas, nos
termos do artigo 45, VIII, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, considero APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - PSDB de
Alegrete, referente ao exercício de 2018, nos termos do artigo 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido e os responsáveis pelo DEJERS.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas - SICO e arquivem-se com baixa.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019
O Doutor Alexandre Del Gaudio Fonseca, Juiz Eleitoral substituto da 18ª Zona de Dom Pedrito-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 Rio Branco, nº 1817 –
4º andar em Dom Pedrito, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Movimento Democrático Brasileiro - MDB;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Dom Pedrito-RS, 09 de julho de 2019.
Eu, Ana Paula Soares Ávila, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA,
Juiz Eleitoral.
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20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-58.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Aratiba
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE ARATIBA/RS (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
RESPONSÁVEL(S) : ADECIR ANTONIO STROHER, AMERICO ANTONIO DA CUNHA E JONAS THIAGO MEZZAROBA (ADV(S) ELIO
FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
Vistos.
Diante dos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas partidárias, intime-se o órgão
partidário e seus responsáveis, na pessoa de seu advogado, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo – art. 38 da Resolução TSE
n° 23.546/2017.
Diligências legais.
Erechim, 10 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PET – Processo N. 49-90.2019.6.21.0031
Partido: Partido Liberal - PL de Montenegro/RS - PP. Alexandre Muniz de Moura (OAB/RS 63697)
Responsáveis: Talis Romeu Pohren Ferreira, Belânia Fátima Dias Souza, Elocy Garcia Rocha da Rosa e Gilberto Garcia - PP. Alexandre
Muniz de Moura (OAB/RS 63697)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas, do exercício financeiro de 2017, do Partido Liberal – PL de
Montenegro/RS.
Realizado o exame da presença das peças obrigatórias (fls. 54-54v), verificou-se a omissão na apresentação de peças obrigatórias para a
análise do requerimento, conforme previsão contida no artigo 59, § 1º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dessa forma, determino a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para, no prazo de 20 (vinte) dias, complementarem a
documentação arrolada no Relatório de Exame Preliminar da Presença das Peças Obrigatórias (art. 34, § 3º 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. Ainda, ressalta-se que eventual omissão na apresentação da
documentação solicitada pode acarretar no indeferimento do presente requerimento de regularização.
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, 11 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 28/2019
O Exmo. Sr. Dr. Gustavo Bruschi, MM.Juiz Eleitoral desta 32ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31 da Resolução TSE n. 23.432/14, a Prestação de Contas do Exercício de 2018 com apresentação do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo do Resultado dos seguintes partidos:
Novo Barreiro
Partido Comunista do Brasil. PC 130-70.2018.6.21.0032
Palmeira das Missões
Progressistas, PC 37-73.2019.6.21.0032
OBJETO: Publicidade da prestação das contas do exercício.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais e
obter cópias mediante prévia identificação, registro e pagamento das custas de reprografia. E, nos 05 (cinco) dias após o término do prazo
anterior, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
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indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Palmeira das Missões, 09 de julho de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Gustavo Bruschi,
Juiz Eleitoral 32ª ZE

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 45-50.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 Justificativa. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Novo Barreiro /RS
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO, PRESIDENTE
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: ROGÉRIO ALTEMAR ENELLER, TESOUREIRO
Palmeira das Missões, 10 de julho de 2019.
Às partes, intimação do despacho.
“Vistos, etc.
O pedido de dilação do prazo para a prestação de contas de 2017 resta prejudicado, uma vez que nos autos do processo PC 6830.2018.6.21.0032 já houve julgamento das referidas contas como não prestadas.
Da mesma forma o pedido relativo à dilação do prazo para a prestação de contas eleitoral de 2018 também resta prejudicado (julgadas não
prestadas no processo 125-48.2018.6.21.0032).
Uma vez que já recebida informação de dificuldade no acesso ao sistema para a prestação de contas do exercício de 2018, defiro o pedido,
concedendo prazo de 30 dias para apresentação das contas.
Autue-se, desde já, processo de prestação de contas anual de 2018 e intime-se o requerente.
Palmeira das Missões, 17 de junho de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 208/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-83.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 DAMR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado do Bugre
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA ROSA-OAB 97772)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE DA ROSA CHRISTOVAN (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA ROSA-OAB 97772), GILMAR JOSE DESOTTI
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Partido Social Cristão - PSC, do município de Lajeado do Bugre –
RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01.01.2017 a 31.12.2017 e documentos anexos (fls. 69/72), após intimado para apresentação das contas.
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, I da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 77/78), não havendo impugnação às contas (fl. 79-v), bem como intimado o Ministério Público da apresentação das contas (fl.
78-v).
Foi informado pelo Cartório a inexistência de movimentação financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a
ausência de transferências intrapartidárias (fls. 11/15 e 80).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas (fl. 80-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2017, apresentada pelo Partido Social Cristão PSC, do município de Lajeado do Bugre – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a referida declaração, estando sua
situação contemplada no dispositivo legal supramencionado, e, após verificada a exatidão da declaração prestada com os dados
disponibilizados à base de dados da Justiça eleitoral, cabendo seu integral acolhimento.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2017 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC,
do município de Lajeado do Bugre – RS, com fulcro no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros de praxe nos Sistemas relativos a Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 10 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

36ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 36 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 17-70.2019.6.21.0036
DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors - CARTA DE ORDEM - CITAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
DEPRECANTE(S) : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - RS
DEPRECADO(S) : 36ª ZONA ELEITORAL - RS
Vistos.
Em cumprimento à Carta de Ordem 052/2019, do TRE-RS, CITE-SE o representado LUCIANO REFATTI CHEGUHEM, por oficial de justiça,
para, querendo, apresentar defesa, na forma do art. 96 § 5º da Lei 9.504/97, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ressalta-se que a
resposta do requerido deverá ser apresentada exclusivamente por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) no site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br).
Quaraí, 10 de julho de 2019
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Juíza Eleitoral da 036ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 36 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-48.2019.6.21.0036
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PSD
PROCEDÊNCIA: Quaraí
JUÍZA ELEITORAL: CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) ELIZANDRO CARDOSO RODRIGUES-OAB 109513)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ÉRICO SILVA DA LUZ JUNIOR E HUMBERTO VIEIRA TRIBINO (ADV(S) ELIZANDRO CARDOSO RODRIGUESOAB 109513)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 27) referente ao exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD, município de Quaraí/RS, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou suas contas na data de 30/04/2019. Publicado o edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme
certidão da fl. 48.
Após análise técnica das contas, foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da declaração
apresentada, conforme fl. 49.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das mesmas (fl. 50v).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, excluídas as taxas de manutenção de conta descontadas do saldo remanescente, tampouco de
emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à aprovação por parte da
Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS a prestação de contas anual do exercício
de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, município de Quaraí/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Quaraí, 10 de julho de 2019
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES - Juíza Eleitoral da 036ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 36 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-63.2019.6.21.0036
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - DEM
PROCEDÊNCIA: Quaraí
JUÍZA ELEITORAL: CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) EDER FABIANO DE OLIVEIRA-OAB 72696)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDINO FARIAS MURILLO JUNIOR E BRENO SEVERO PONTE (ADV(S) EDER FABIANO DE OLIVEIRA-OAB
72696)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 09) referente ao exercício de 2018 do DEMOCRATAS - DEM, município
de Quaraí/RS, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou suas contas na data de 30/04/2019. Publicado o edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme
certidão da fl. 36.
Após análise técnica das contas, foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da declaração
apresentada, conforme fl. 37.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das mesmas (fl. 38v).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, apenas acréscimo patrimonial em razão de rendimentos do saldo remanescente, tampouco de emissão
de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;”
Conclui-se, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS a prestação de contas anual do exercício
de 2018 do DEMOCRATAS - DEM, município de Quaraí/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Quaraí, 10 de julho de 2019
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Juíza Eleitoral da 036ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 36 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-03.2019.6.21.0036
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PL
PROCEDÊNCIA: Quaraí
JUIZ ELEITORAL: GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL (ADV(S) MARCELLO BARROS GOMES-OAB 27715)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EDGAR DIAS MELO E KAROLINE CORREA PINHEIRO (ADV(S) MARCELLO BARROS GOMES-OAB 27715)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2018 do PARTIDO LIBERAL - PL, município de
Quaraí/RS, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou suas contas na data de 10/06/2019. Publicado o edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme
certidão da fl. 17.
Após análise técnica das contas, foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da declaração
apresentada, conforme fl. 18, apontando aprovação com ressalvas por motivo de entrega da declaração com intempestividade.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que igualmente opinou pela aprovação com ressalvas das mesmas, uma vez que
foram apresentadas fora do prazo previsto (fl. 18v).
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi constatada a
existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Nesse sentido, o artigo 46, II, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
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Conclui-se, portanto, que a prestação de contas apresentada sob a natureza de declaração de ausência de movimentação corresponde à
realidade.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 46, II e § 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de
contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO LIBERAL - PL, município de Quaraí/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência
de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Quaraí, 28 de junho de 2019
GILDO ADAGIR MENEGHELLO JUNIOR
Juiz Eleitoral da 036ª ZE

38ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-71.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DÉCIO BAIAR DOS SANTOS ROCHA-OAB 11969)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ HENRIQUE UNTERBERGER DOS SANTOS E ROSANGELA SODER REIMANN (ADV(S) DÉCIO BAIAR DOS
SANTOS ROCHA-OAB 11969)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Progressistas – PP, Diretório Municipal de Rio
Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 13/2019 (fl. 56), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 60).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 68-69), de acordo com o art. 36, inciso VI, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 71).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Progressistas – PP de Rio Pardo/RS, apresentou a prestação de contas referente ao exercício de 2018, sendo instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Progressistas – PP de Rio
Pardo/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 11 de julho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-56.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JORGE ROBERTO FANFA CASTILHOS-OAB 31448)
RESPONSÁVEL(S) : ELAU LUIZ DE MOURA E MARIA CONCEIÇÃO ASSIS DA SILVA (ADV(S) JORGE ROBERTO FANFA CASTILHOSOAB 31448)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, Órgão
Provisório Municipal de Rio Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 13/2019 (fl. 56), transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 60).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 68-69), de acordo com o art. 36, inciso VI, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 71).
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Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, em
cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Partido Democrático Trabalhista – PDT de Rio Pardo/RS, apresentou prestação de contas referente ao exercício de 2018, sendo instruída
com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017 e com suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Verificada, portanto, a regularidade das contas, as mesmas devem ser aprovadas, conforme disposto no art. 46, I, da Resolução 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Partido Democrático
Trabalhista – PDT de Rio Pardo/RS, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os
fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 11 de julho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-11.2019.6.21.0038
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE RIO PARDO/RS (ADV(S) ROBERTO CIRÍACO DA COSTA PY-OAB 31903)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ANTONIO PANICHI LOPES E LUIZ EDUARDO DA SILVA TRINDADE (ADV(S) ROBERTO CIRÍACO DA
COSTA PY-OAB 31903)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro
– PSB, Diretório Municipal de Rio Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 15/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 13.
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas (fls. nº 19-20), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. nº 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada Partido Socialista Brasileiro – PSB de Rio Pardo/RS,
referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Não existindo, portanto, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e com a 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 de 2018, conforme disposto no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório Municipal de Rio Pardo/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da
Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Pardo, 11 de julho de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE

39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 16-76.2019.6.21.0039
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - ELEIÇÕES 2008.
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 127, Página: 29

CANDIDATO(S) : JARI FÉLIX SANTIAGO (ADV(S) ODILON AMARAL SANTIAGO-OAB 16308)
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais da candidatura de JARI FÉLIX SANTIAGO, ao cargo de veradora no Município de Rosário do Sul
relativas ao ano de 2008.
Apresentadas as contas finais, publicou-se edital cientificando os interessados (fl. 36). Não houve impugnações às contas (fl. 38).
O órgão técnico expediu o Relatório Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 39).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, sem ressalvas (fl. 41).
Vieram os autos conclusos (fl. 43).
É o relatório.
Decido.
As contas foram apresentadas fora do período previsto, haja vista que, conforme certidão de fl. 35, as contas da candidata nas eleições de
2008 foram julgadas não prestadas no Processo Classe PC nº 00029.039.09.
Contudo, a documentação contábil observou a forma apropriada, nos termos previstos na Resolução TSE nº 22.715/2008, aplicável à espécie.
Desta forma, em que pese a intempestividade, não há qualquer irregularidade ou impropriedade que macule os registros contábeis
da candidata.
Dispositivo.
Isto posto, julgo aprovadas, com ressalvas, as contas da candidata JARI FÉLIX SANTIAGO, nas eleições de 2008, conforme artigo 40, II, da
Resolução TSE nº 22.715/2008.
Com o trânsito em julgado, procedam-se os devidos apontamentos e arquive-se.
Publique-se.Registre-se.Intime-se.
Rosário do Sul, 11 de julho de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-24.2019.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : LISSANDRO BENTES GOMES E LAIME LANES DE MEDEIROS
Vistos, etc.
Alcançando o termo final para que os partidos políticos apresentassem à Justiça Eleitoral suas movimentações financeiras relativas ao ano
base de 2018, o Diretório Municipal do Progressistas - PP – e seus responsáveis financeiros, sr. Lissandro Bentes Gomes e o sr. Jaime Lanes
de Mederios, deixaram de fazê-lo tempestivamente.
Notificados para suprir a omissão deixaram de se manifestar.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, ofertou Parecer pela não prestação de contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Aprioristicamente, tendo em vista os elementos que compõem os autos, adianto que não há dados mínimos que permitam a análise de
eventual movimentação financeira ocorrida no órgão partidário municipal em questão.
Não atendida a obrigação, mister sejam as contas do órgão diretivo municipal do Progressistas - PP – julgadas como não prestadas, forte no
artigo 46, IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…).IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
Dispositivo.
Em face do exposto, declaro NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Progressistas - PP – de Rosário do Sul, relativas ao ano
de 2018, suspendendo, com perda, de novas cotas, eventuais repasses do Fundo Partidário e determino a suspensão do registro ou a
anotação do órgão diretivo municipal; diretiva que deixo sobrestada em razão da decisão liminar concedida na ADI nº 6032, de Relatoria do
Ministro Gilmar Mendes.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rosário do Sul, 11 de julho de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-91.2019.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO ZASSO PIGATTO E ALCIONE MACHADO AMORIM
Vistos, etc.
Alcançando o termo final para que os partidos políticos apresentassem à Justiça Eleitoral suas movimentações financeiras relativas ao ano
base de 2018, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT – e seus responsáveis financeiros, sr. Fernando Zasso Pigatto e o sr.
Alcione Machado Amorim, deixaram de fazê-lo tempestivamente.
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Notificados para suprir a omissão deixaram de se manifestar.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, ofertou Parecer pela não prestação de contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Aprioristicamente, tendo em vista os elementos que compõem os autos, adianto que não há dados mínimos que permitam a análise de
eventual movimentação financeira ocorrida no órgão partidário municipal em questão.
Não atendida a obrigação, mister sejam as contas do órgão diretivo municipal do Partido dos Trabalhadores - PT – julgadas como não
prestadas, forte no artigo 46, IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…).IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
Dispositivo.
Em face do exposto, declaro NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT – de Rosário do Sul,
relativas ao ano de 2018, suspendendo, com perda, de novas cotas, eventuais repasses do Fundo Partidário e determino a suspensão do
registro ou a anotação do órgão diretivo municipal; diretiva que deixo sobrestada em razão da decisão liminar concedida na ADI nº 6032, de
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rosário do Sul, 11 de julho de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-09.2019.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : MAURO DALMOLIN E LUIZ ANTÔNIO FOLETTO
Vistos, etc.
Alcançando o termo final para que os partidos políticos apresentassem à Justiça Eleitoral suas movimentações financeiras relativas ao ano
base de 2018, o Diretório Municipal do Democratas - DEM – e seus responsáveis financeiros, sr. Mauro Dalmolin e o sr. Luiz Antônio Foletto,
deixaram de fazê-lo tempestivamente.
Notificados para suprir a omissão deixaram de se manifestar.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, ofertou Parecer pela não prestação de contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Aprioristicamente, tendo em vista os elementos que compõem os autos, adianto que não há dados mínimos que permitam a análise de
eventual movimentação financeira ocorrida no órgão partidário municipal em questão.
Não atendida a obrigação, mister sejam as contas do órgão diretivo municipal do Democratas - DEM – julgadas como não prestadas, forte no
artigo 46, IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…).IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
Dispositivo.
Em face do exposto, declaro NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Democratas - DEM – de Rosário do Sul, relativas ao ano
de 2018, suspendendo, com perda, de novas cotas, eventuais repasses do Fundo Partidário e determino a suspensão do registro ou a
anotação do órgão diretivo municipal; diretiva que deixo sobrestada em razão da decisão liminar concedida na ADI nº 6032, de Relatoria do
Ministro Gilmar Mendes.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rosário do Sul, 11 de julho de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

41ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-63.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL PEREIRA-OAB 96585)
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RESPONSÁVEL(S) : ANA NERI DE SOUZA PAULO KNUPP SOARES E GETULIO LAZARO MORAIS JUNIOR (ADV(S) DOUGLAS RAFAEL
PEREIRA-OAB 96585)
Vistos,
Intime-se o partido e responsáveis para ciência do relatório preliminar para expedição de diligências (fls.85/87) e, querendo, manifestarem-se
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão, conforme artigo 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Santa Maria, 09 de julho de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-91.2019.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ROSICLEIA DA SILVA NIEDERAUER-OAB 84656)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR ELSO BINOTTO E CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA (ADV(S) ROSICLEIA DA SILVA NIEDERAUEROAB 84656)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Santa Maria/RS.
Juntaram documentos de fls. 02 a 41.
Publicado o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício no DEJERS, não houve impugnações (fl.50).
Foi expedido parecer conclusivo pelo examinador manifestando-se pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 51/52).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas, com ressalvas (fl.55).
É o relatório. Decido.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 29 da Res. TSE 23.546/2017, refletindo
adequadamente a movimentação financeira e patrimonial da agremiação, restando apenas como impropriedade a entrega intempestiva da
prestação de contas em 04/06/2019, contrariando o artigo 28 da Resolução mencionada.
Isso posto, APROVO, com ressalvas, as contas partidárias do exercício 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Santa Maria/RS, com
fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/17.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 10 de julho de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-84.2019.6.21.0044
PROTOCOLO nº 15.515/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) TITUS SILVA DE BITENCOURT-OAB 88651)
RESPONSÁVEL(S) : MARTA CRISTIANE KUHN GARCIA E MARTA LUCIANA PINTO (ADV(S) TITUS SILVA DE BITENCOURT-OAB 88651)
Vistos.
Intime-se o partido político para, em querendo, no prazo de 30 dias nos termos do art. 35, §3º, inc. I da Resolução TSE nº 23.546/2017 se
manifeste acerca do Exame de Contas de fls. 60/62 da lavra da Unidade Técnica.
Diligências Legais.
Santiago, 11 de julho de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-43.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24267)
RESPONSÁVEL(S) : IVANIR GUERRA DE OLIVEIRA E AMARANTE RODRIGUES DA SILVEIRA
Vistos.
Desarquive-se o feito.
Proceda-se a cobrança da doação ilícita acrescida da multa nos termos do dispositivo da Sentença de fls. 85/87 cf. determinam as normas de
regência, em especial os artigos 60 e seguintes da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Intime-se o partido político para que o responsável compareça ao Cartório Eleitoral que deverá entregar-lhe guia atualizada para que efetive o
pagamento em 15 (quinze) dias ou requeira o que entender pertinente através de seu procurador.
Diligências Legais.
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Santiago, 11 de julho de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 4-47.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
REQUERENTE(S) : JAIR DE OLIVEIRA (ADV(S) IVANIZE BELMONTE GENRO-OAB 52850 E PAULO RICARDO PEREIRA GENRO-OAB
27943)
REQUERIDO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
Trata-se de Petição de JAIR DE OLIVEIRA, candidato a vereador pelo PARTIDO PROGRESSISTAS (PP) DE CAPÃO DO CIPÓ/RS que, por
seus advogados (fl. 03), apresentou intempestivamente suas contas (fls. 02/37).
Recebido o expediente, foi determinado o rito previsto na Resolução TSE nº 23.463/2015 (fl. 39). Publicado o Edital nº 012/2019 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS nº 68, pág. 17 de 15/04/2019, não houve impugnação de interessados e do Ministério Público Eleitoral,
regularmente ciente.
A Unidade Técnica apresentou Parecer Conclusivo (fl. 48) sugerindo a aprovação com ressalvas das contas de campanha do referido
candidato. O Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer (fl. 51/51v.) no mesmo sentido.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Como afirmado, apresentadas intempestivamente as contas do candidato a vereador JAIR DE OLIVEIRA nas Eleições 2016 cf. o disposto no
art. 73, §2º da Resolução TSE nº 23.463/2015. As contas deveriam ter sido apresentadas logo após o término da campanha eleitoral das
Eleições Municipais 2016, em 30/11/2016. Tal omissão afrontou diretamente o disposto no art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
A Unidade Técnica verificou que não se constatou existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, entretando apontou a intempestividade da apresentação das contas (fl. 48). O Ministério
Público Eleitoral, na mesma senda, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, haja vista a sua extemporaneidade.
ANTE O EXPOSTO, POR ESSES FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS
ELEITORAIS DO CANDIDATO A VEREADOR JAIR DE OLIVEIRA, PELO PARTIDO PROGRESSISTAS (PP) DE CAPÃO DO CIPÓ/RS NAS
ELEIÇÕES 2016.
Após o trânsito em julgado regularize-se a situação cadastral do candidato (art. 73, §2º, inc. I, “a” da Resolução TSE nº 23.463/2015) com a
inativação do ASE 230 no Sistema ELO com data de 4 (quatro) anos após o período do mandato pleiteado (02/10/2020 cf. Provimento CGE
08/2019).
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se a parte e o Ministério Público Eleitoral.
Diligências Legais.
Santiago, 11 de julho de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-51.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Omissão na Prestação de Contas - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
RESPONSÁVEL(S) : DAISON NELSON FERREIRA DIAS E MARLENE SONETE COLIONI
Vistos.
Depreque-se ao Juízo Eleitoral da 104ªZE - Arroio do Meio/RS a intimação de Daison Nelson Ferreira Dias conforme determinado no despacho
de fl. 76.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 09 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-58.2016.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
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RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, ARMINDO FERREIRA DE JESUS E REGINALDO COELHO DA SILVEIRA
(ADV(S) REGINALDO COELHO DA SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
Deferido o parcelamento, nos termos do art. 15 da Resolução TRE/RS nº 298/2017, proceda o Cartório com as providências elencadas no
referido artigo e quanto ao previsto no art. 16 da Resolução citada, com a emissão da GRU com vencimento no prazo de 10 (dez) dias,
contados da intimação pelo DEJERS:
Art. 15. O recolhimento de valores ao erário poderá ser parcelado em até 60 meses, desde que o respectivo requerimento tenha sido
protocolizado na Justiça Eleitoral dentro dos prazos previstos nos arts. 12 e 13, conforme o caso, e observados os requisitos do art. 5º desta
resolução.
Art. 16. Na hipótese de parcelamento do débito, devem ser observados os seguintes procedimentos:
§ 1º O valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1 %
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Art. 406 da Lei n. 10.406/2002 e art. 13 da Lei n. 10.522/2002
§ 2º Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão que proceder ao desconto ou o devedor que efetuar o seu pagamento deve
encaminhar cópia do comprovante de pagamento, mediante requerimento, à autoridade judicial, que determinará a sua juntada aos autos da
prestação de contas.
§ 3º Incumbe à Secretaria Judiciária, no Tribunal, ou ao chefe de cartório, nas zonas eleitorais, o acompanhamento processual quanto aos
prazos para pagamento das parcelas e a certificação de seu pagamento.
§ 4º A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, deve ser certificada nos autos da prestação de contas e submetida à
autoridade judicial, para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14 desta
resolução.
Intime-se.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 09 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-78.2017.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO COELHO DA SILVEIRA E ARMINDO FERREIRA DE JESUS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
Tendo em vista o transcurso do prazo legal do PTB/RS sem manifestações (certidão de fl. 268), DETERMINO o seguinte:
a) INTIME-SE o órgão partidário sancionado nestes autos, na pessoa de seu advogado constituído, para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial de fls. 210-218, reformada em parte pelo
acórdão de fls. 248-252 e 252 verso, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Federais (CADIN); e
b) Transcorrido o prazo, sem o devido recolhimento de valores, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para que promova as
medidas cabíveis visando à execução do título judicial por meio da Advocacia-Geral da União (AGU).
Intimem-se.
Dil. legais. Ao cartório eleitoral para atualização do débito.
Santo Antônio da Patrulha, 09 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-79.2018.6.21.0046
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) : DEMOCRATAS - DEM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
RESPONSÁVEL(S) : SANDERSON PEIXOTO MARTA E GIOVANI MUNIZ DA SILVA (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
Vistos
I - Relatório
O Diretório Municipal do Democratas - DEM de Santo Antônio da Patrulha/RS omitiu-se de prestar as contas da agremiação, relativamente
às Eleições Gerais de 2018, contrariando o disposto no art. 52, caput, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O cartório eleitoral instruiu os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral não constando qualquer movimentação de
recursos na conta bancária de campanha e, ainda, certificando a ausência de registros de eventual recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
O DEM e o presidente da agremiação foram devidamente citados, em cartório, na forma do art. 52, § 6º, inciso IV, da Res. TSE n. 23.553/2017,
sendo que os prestadores de contas (inclusive Giovani Muniz da Silva, independente de citação) regularizaram a representação processual
com a juntada das procurações de fls. 16-18 e apresentaram a prestação de contas em 23.01.2019 (fls. 20-23).
Publicou-se edital na forma do artigo 59, caput, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para o qual o prazo transcorreu sem manifestações,
conforme certidão de fl. 31.
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Expediu-se, então, relatório preliminar (fls. 32/33), no qual foi apontada omissão na entrega das contas parciais e intempestividade na entrega
das contas finais. Além disso, a unidade técnica apontou a ausência do extrato das contas bancárias relativas à Outros Recursos,
impossibilitando a análise da movimentação financeira de campanha.
Dados os indícios de irregularidade, intimaram-se, por meio do DEJERS, o DEM e seus responsáveis, sendo que o prazo legal transcorreu
sem manifestações.
Sobreveio o parecer conclusivo (fls. 42/42-verso) ratificando os termos do relatório preliminar.
Os autos foram feitos com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em manifestação, acolheu o exame técnico, opinando pelo julgamento das
presentes contas como não prestadas (fl. 44/44-verso).
É o relatório.
Passo a decidir.
II - Fundamentação
Verifica-se que a agremiação partidária prestou as contas relativas ao pleito de 2018, ainda que de forma intempestiva. Ocorre que o parecer
técnico conclusivo e o parecer ministerial apontaram relevante falha no tocante à abertura de conta bancária. Ambos pareceres consideraram
que a ausência de informações sobre eventual abertura de conta inviabiliza o exame da movimentação financeira do DEM de Santo Antônio da
Patrulha, tratando-se, portanto, de irregularidade insanável.
A obrigação de abertura de conta bancária está prevista no art. 10, caput, da Res. TSE 23.553/2017:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
A legislação de regência também exige a apresentação dos extratos bancários como forma de comprovar a movimentação financeira ou a
ausência dela, conforme se vê na leitura do art. 56, II, alínea "a" da mesma Resolução:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
No caso em tela, a agremiação descumpriu com suas obrigações perante esta Justiça Especializada, pois prejudicou a transparência e, logo, a
confiabilidade das presentes contas.
Entretanto, por óbvio, o descumprimento de requisito formal cometido pelo diretório municipal em questão não teve o condão de influenciar
um pleito que supera em muito o seu alcance, mesmo porque em nenhum momento foi apontada existência de eventuais receitas não
declaradas. Nesse sentido, colaciono recente jurispudência oriunda do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça
Eleitoral acerca da arrecadação e dos gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal
dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleitoral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando, de maneira verossímil, não ter arrecadado ou aplicado recursos em prol de uma campanha eleitoral que transcende a seus
interesses imediatos. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em
situações como a dos autos. 3. Plausível a alegação de que o partido municipal não se envolveu no certame voltado ao preenchimento de
cargos eletivos estaduais e federais e que, dadas as peculiaridades deste caso, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade
formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 4. Provimento. Aprovação com ressalvas.
(TRE-RS - RE: 7665 HULHA NEGRA - RS, Relator: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data
de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 106, Data 12/06/2019, Página 8)
Assim, cumpridos ao menos os requisitos formais mínimos exigidos pela legislação de regência e não havendo irregularidades no caso em
tela, mas apenas a identificação de impropriedades de caráter formal, a aprovação das presentes contas, com ressalvas, é medida que se
impõe.
III - Dispositivo
Pelo exposto, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
do DEMOCRATAS - DEM de Santo Antônio da Patrulha/RS, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Intimem-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 08 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 015/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, encontra-se disponível aos interessados, nos termos do art. 32, §2º da Lei n° 9.096/95 e
do art. 31, § 1º Res. TSE nº 23.546/17, o Demonstrativo do Resultado de Exercício e o Balanço Patrimonial dos seguintes Partidos de
Cambará do Sul: Progressistas – PP; e Partido dos Trabalhadores - PT.
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PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos onze dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos, preparei e
conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral

53ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 7-72.2019.6.21.0053
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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)
Vistos, etc.
Cuida-se de requerimento visando a regularização da situação jurídica do DEMOCRATAS – DEM de LAGOÃO, que teve suas contas de
campanha julgadas como não prestadas nos autos do processo PC 82-48.2018.6.21.0053, cuja sentença transitou em julgado em 10.04.2019.
Utilizando-se da prerrogativa contida no art. 83, § 1º da Resolução TSE 23.553/2017, o órgão partidário municipal protocolou o extrato da
prestação de contas em 25.03.2019, a fim de restabelecer o direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário e reverter a decisão que
suspendeu sua anotação perante a Justiça Eleitoral.
Após a análise da documentação e o trâmite regular do processo, o analista das contas entendeu que “houve descumprimento de norma
referente à arrecadação e aplicação de recursos devido à ausência de conta bancária obrigatória, nos termos do art. 10 da Resolução” (fl. 18v).
Assim, foi sugerida tanto pelo analista como pelo Ministério Público Eleitoral “a sanção de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte”, com base no art. 77 § 4º da Resolução (fls. 18v e 23).
Com relação à suspensão da anotação do órgão partidário, os órgãos fiscalizadores sustentam que, com a aprestação – ainda que tardia – das
peças que compõem a prestação de contas, a obrigação partidária fora adimplida, devendo ser revertida a decisão que determinou a
suspensão da anotação do órgão partidário municipal (fls. 18v e 23).
Isso posto, acolho o relatório apresentado e a manifestação ministerial por seus próprios fundamentos, sancionando o órgão partidário com a
suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário, estando o DEMOCRATAS – DEM de LAGOÃO proibido de receber recursos
dessa espécie pelo período de seis meses a contar da presente decisão, forte nos §§ 4º e 6º da Resolução nº 23.553/2017, do Tribunal
Regional Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Permaneçam os autos em cartório até o cumprimento integral da sanção.
Vencido o período sancionatório, retornem os autos conclusos para análise e decisão final.
Diligências.
Sobradinho, 10 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-55.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sobradinho
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SOBRADINHO (ADV(S) DIEGO BATISTA DA SILVA-OAB 100158)
RESPONSÁVEL(S) : IDELFONSO BARBOSA E EVAIR DA SILVA LOPES (ADV(S) DIEGO BATISTA DA SILVA-OAB 100158)
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 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de SOBRADINHO, 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, 10 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-71.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE LAGOÃO (ADV(S) ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANISIO MENEZES EFEL E REJANE DENISE PEREIRA FORNARI (ADV(S) ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609)
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 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de LAGOÃO, 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, 10 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-93.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) MAGLYANE RUOSO-OAB 58286)
RESPONSÁVEL(S) : JONIS FRANCISCO RATHKE E EVERTON CARLOS DOS SANTOS (ADV(S) MAGLYANE RUOSO-OAB 58286)
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 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de LAGOA BONITA DO SUL, 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, 10 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-04.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE LAGOÃO (ADV(S) SUZANA RODRIGUES-OAB 78163)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO LEANDRO NUNES DE CAMARGO E ROBERTO ALENCAR DA COSTA (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 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de LAGOÃO, através de
seu atual presidente, FABIO LEANDRO NUNES DE CAMARGO, e de seu tesoureiro, ROBERTO ALENCAR DA COSTA, os quais atuaram
durante o período e foram incluídos como partes no presente processo (fl. 02-08).
A declaração foi publicada por meio de Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, tendo transcorrido o prazo sem impugnações
(fls. 09-13).
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 indícios de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário em favor da agremiação
(fls. 14-16).
Em relatório de exame, a unidade técnica apontou como única movimentação não encontrou indícios de movimentação financeira e opinou
pela aprovação das contas, mesmo caminho seguido pelo Ministério Público Eleitoral, em parecer (fls. 17-19).
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.
Em relatório de exame, foi constatada a manutenção de duas contas bancárias durante o exercício, havendo uma única movimentação na
conta nº 753068 do Banco Cooperativo Sicredi, a qual reflete uma operação realizada pelo próprio banco chamada “integralização capital”, não
havendo o que falar, portanto, em ingresso ou retirada de recursos financeiros da conta.
Assim, conforme apontado pelo examinador e pelo Ministério Público Eleitoral, não houve movimentação financeira praticada pelo órgão
partidário e os documentos juntados aos autos corroboram a declaração firmada pelos seus representantes.
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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT 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, 10 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-19.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sobradinho
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE SOBRADINHO (ADV(S) ANGELA GRASEL WIETZKE-OAB 32638)
RESPONSÁVEL(S) : ANGELA GRASEL WIETZKE E VITURINO DALBERTO (ADV(S) ANGELA GRASEL WIETZKE-OAB 32638)
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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de SOBRADINHO, através de
sua atual presidente, ANGELA GRASEL WIETZKE, e de seu tesoureiro, VITURINO DALBERTO, os quais atuaram durante o período e foram
incluídos como partes no presente processo (fls. 02-07).
A declaração foi publicada por meio de Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, tendo transcorrido o prazo sem impugnações
(fls. 08-12).
O cartório eleitoral certificou a inocorrência de movimentação financeira na conta bancária mantida pelo partido, além da inexistência de
recibos de doação eventualmente emitidos e a ausência de indícios 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, mesmo caminho seguido pelo Ministério Público
Eleitoral, que se posicionou pela aprovação das contas (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.
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 advogada constituída nos autos mediante instrumento de Procuração, em observância à
Resolução nº 239/2013 do Tribunal Regional Eleitoral.
Assim, conforme apontado pelo examinador e pelo Ministério Público Eleitoral, não houve movimentação financeira praticada pelo órgão
partidário e os documentos juntados aos autos corroboram a declaração firmada pelos seus representantes.
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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de SOBRADINHO, 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, 10 de julho de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 326/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-09.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) ARTHUR HENRIQUE KLEIN-OAB 69029)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO FERREIRA DA SILVA, GUILHERME TIMMEN SCHMIDT, GESNE HENEMANN E ROBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA (ADV(S) ARTHUR HENRIQUE KLEIN-OAB 69029)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 31, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame de Contas, devendo a manifestação e juntada
de documentos ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Tudo cumprido, retornem conclusos.
Taquara, 08 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 343-54.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : CRISTIANO CHAIS (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
PARTIDO(S) : COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE - PTB/PP/PMDB - GENTIL/RS
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas da campanha eleitoral de CRISTIANO CHAIS e determinada a devolução do valor de
R$5.500,00 ao Tesouro Nacional.
A União firmou acordo com o devedor para pagamento do valor ajustado (R$7.475,47) em 60 parcelas fixas de R$143,46, consoante
documentos de fls. 97 a 103 e 108-109. O devedor recolheu a primeira parcela (fl. 109).
Diante do exposto, homologo o acordo extrajudicial formulado entre a União e CRISTIANO CHAIS, reconhecendo a interrupção do prazo
prescricional com base no art. 202 do Código Civil.
Ainda, a emissão das novas guias deverá ser realizada pelo próprio devedor nos termos do documento de fls. 97 a 103, observada as
condições acordadas extrajudicialmente. A União que receberá e fará o controle dos pagamentos.
Intime-se.
Após, arquive-se.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-86.2017.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) SILVIA COLET-OAB 103.880)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO TORREZ, MAURO LUIS CONSALTER, CATIA FERRI E ADROALDO SEBEN
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Vila Maria/RS, referente ao exercício financeiro de 2016.
Após notificado a prestar as contas e regularizar a representação processual, o partido apresentou as contas em 03 de setembro de 2018.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Os autos foram disponibilizados ao Ministério Público Eleitoral o qual manifestou-se no sentido de aguardar a análise técnica (fl. 82).
Realizado o exame preliminar, a agremiação partidária foi intimada para apresentar documentos, deixando transcorrer o prazo sem
manifestação. (fl. 87).
Em 25 de fevereiro de 2019 foi determinado o prosseguimento do feito com a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário
(fl. 88).
Após exame das contas, foi determinada a intimação do Partido Político para apresentar manifestação.
O Partido apresentou manifestação, juntando documentos (fl. 99 a 106).
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Sobreveio parecer conclusivo opinando pela aprovação das contas (fl. 107).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou documentos conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/15, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2016 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) do município de Vila Maria - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-06.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) TIAGO ÂNGELO FÁVERO-OAB 70299)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO RODRIGUES E MILTON ANTUNES PEREIRA (ADV(S) TIAGO ÂNGELO FÁVERO-OAB 70299)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Vila Maria/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, o
qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2018 a 31/12/2018(fl.2).
O partido apresentou as contas em 22/04/2019,devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 13).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) do município de Vila Maria - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-74.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879), PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : NECEDIR FRANCISCO CELLI (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57.879), JAIR TONIN (ADV(S) EGLAE
TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879), NECEDIR FRANCISCO CELLI
Vistos.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Gentil/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, o qual,
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2018 a 31/12/2018 (fl.3).
O partido apresentou as contas em 30/04/2019, devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 14).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) do município de Gentil - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-75.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) SILVANA SANTOS-OAB 47163)
RESPONSÁVEL(S) : ZILMAR DE BAIRROS E FLÁVIO KIST HOFFMANN (ADV(S) SILVANA SANTOS-OAB 47163)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Social Cristão (PSC) de Marau/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, o qual,
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2018 a 31/12/2018 (fl.3).
O partido apresentou as contas em 24/01/2019, no decorrer do processo verificou-se que faltava a apresentação de instrumento de mandato
para a constituição do advogado, suspendeu-se o processo para que as partes fossem citadas no prazo de 3 dias. Devidamente representados
os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários
enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 19).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) do município de Marau - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 127, Página: 41

NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-67.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68.095)
RESPONSÁVEL(S) : VOLMIR VALÊNCIO DA SILVA E RUDIMAR PEDRO MATIASSO (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68.095)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Vila Maria/RS, referente ao exercício financeiro de
2018 , o qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do
período de 01/01/2018 a 31/12/2018(fl.2).
O partido apresentou as contas em 30/04/2019,devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 12).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) do município de Vila Maria - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-73.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
RESPONSÁVEL(S) : GREICI DALACORTE BORELLI E MARCOS VINICIUS CERICATO (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Camargo/RS, referente ao exercício financeiro de
2018, o qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do
período de 01/01/2018 a 31/12/2018 (fl.2).
O partido apresentou as contas em 09/05/2019, devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 11).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) do município de Camargo - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
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D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-22.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) EDUARDO DALMORO SILVA-OAB 65928)
RESPONSÁVEL(S) : WANDERLEI CENCI E SILVETE MARTINI FRANCESCON (ADV(S) EDUARDO DALMORO SILVA-OAB 65928),
SILVETE MARTINI FRANCESCON
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Democratas (DEM) de Nova Alvorada/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, o qual,
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2018 a 31/12/2018 (fl.6).
O partido apresentou as contas em 29/04/2019,devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 13).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do DEMOCRATAS (DEM) do município de Nova Alvorada - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-96.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (ADV(S) DOUGLAS ERISSON CONSALTER-OAB 105747)
RESPONSÁVEL(S) : JOAO VAGNER DA ROSA DARE (ADV(S) DOUGLAS ERISSON CONSALTER-OAB 105747), LISANDRO VIEIRA DA
SILVA (ADV(S) SILVANA SANTOS-OAB 105747)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Social Democrático (PSD) de Marau/RS, referente ao exercício financeiro de 2018 , o qual,
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2018 a 31/12/2018(fl.2).
O partido apresentou as contas em 30/04/2019, devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 11).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela expedição do parecer final , aguardando a análise técnica do examinador.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
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Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, o feito encontra-se apto para julgamento , tendo vista o trâmite regular, inclusive com emissão de parecer final. O
Partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela legislação eleitoral, não constando
nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do município de Marau - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-81.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ELTON SCARIOT-OAB 50840)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO JOSE PIZZI E CLODOALDO MARIN (ADV(S) ELTON SCARIOT-OAB 50840)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Camargo/RS, referente ao exercício financeiro de 2018 , o
qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2018 a 31/12/2018 (fl.2).
O partido apresentou as contas em 30/04/2019,devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito. Sobreveio certidão
emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 14).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) do município de Camargo - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-37.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EDUARDO DALMORO SILVA-OAB 65928)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO CENCI E NEURI CASAGRANDE (ADV(S) EDUARDO DALMORO SILVA-OAB 65928)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido dos Trabalhadores (PT) de Nova Alvorada/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, o
qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza .
O partido apresentou as contas em 29/04/2019, devidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Sobreveio parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
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disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) do município de Nova Alvorada - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
D.L.
Marau, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-37.2019.6.21.0064
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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) IURA GARBIN-OAB 79875)
RESPONSÁVEL(S) : VALCIR ROQUE TENEDINI E JULIANO JOSÉ KLEIN (ADV(S) IURA GARBIN-OAB 79875)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de Cristal do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019, visando conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fls. 09-11).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 12-15).
A Unidade Técnica (fl. 16) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 18) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2017, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 02, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, opinando pela
aprovação das contas.
A Unidade Técnica, por sua vez, ressaltou que "constatou-se a existência de uma conta bancária nº 308099 (Sicredi), em que houve um débito
de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), a título de 'integralização de capital', em 22/03/2018", opinando, ao final, pela aprovação das
contas (fl. 16).
Embora o órgão partidário tenha, de fato, movimentado as importâncias apontadas pela Unidade Técnica, conforme se depreende dos extratos
de fl. 14, entendo que tal circunstância, diante do ínfimo valor e pelo fato de ter sido debitado através de "integralização de capital", decorrente
da simples manutenção da conta bancária junto ao Sicredi, não desvirtua a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada,
notadamente diante da ausência do recebimento de qualquer doação financeira e da realização de despesas pelo Partido Político.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
do exercício financeiro de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de Cristal do Sul/RS, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Rodeio Bonito, 10 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-60.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Novo Tiradentes
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUIS SANDRO STANGHERLIN DA SILVA-OAB 74335)
RESPONSÁVEL(S) : ADIR JOSÉ CAZAROTTO E ELIEDER ASCOLI (ADV(S) LUIS SANDRO STANGHERLIN DA SILVA-OAB 74335)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do Município de Novo Tiradentes/RS.
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Publicado o Edital nº 09/2019, visando conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fls. 08/09).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 11-13).
A Unidade Técnica (fl. 14) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 16) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2017, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 02, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, opinando pela
aprovação das contas.
A Unidade Técnica, por sua vez, ressaltou que "constatou-se a existência de uma conta bancária nº 868507 (Sicredi), em que houve um débito
de R$ 5,81 (cinco reais e oitenta e um centavos), a título de 'integralização de capital', em 22/11/2018, e um crédito de R$ 2,04 (dois reais e
quatro centavos) a título de 'cred. juros de capital, em 17/12/2018", opinando, ao final, pela aprovação das contas (fl. 14).
Embora o órgão partidário tenha, de fato, movimentado as importâncias apontadas pela Unidade Técnica, conforme se depreende dos extratos
de fl. 12, entendo que tal circunstância, diante do ínfimo valor e pelo fato de ter sido debitado através de "integralização de capital" e creditado
em razão de "juros de capital", decorrente da simples manutenção da conta bancária junto ao Sicredi, não desvirtua a declaração de ausência
de movimentação financeira apresentada, notadamente diante da ausência do recebimento de qualquer doação financeira e da realização de
despesas pelo Partido Político.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
do exercício financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do Município de Novo Tiradentes/RS, com fundamento no art.
45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Rodeio Bonito, 10 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-52.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ametista do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JOSÉ CARLOS ALVES-OAB 70142)
RESPONSÁVEL(S) : JADIR JOSÉ KOVALESKI E JOSÉ CARLOS ALVES (ADV(S) JOSÉ CARLOS ALVES-OAB 70142)
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo
PROGRESSISTAS - PP, do Município de Ametista do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 11/2019, visando conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fls. 8-10).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 11-16).
A Unidade Técnica (fl. 17) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 19) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 02, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas do exercício financeiro de 2018 do PROGRESSISTAS - PP, do Município de Ametista do Sul/RS, com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Rodeio Bonito, 10 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-53.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) IURA GARBIN-OAB 79875 E REGIS AUGUSTO GARBIN-OAB 89680)
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RESPONSÁVEL(S) : MILTON PAULO SARTORI E JUVENTINO DAL ALBA (ADV(S) IURA GARBIN-OAB 79875 E REGIS AUGUSTO
GARBIN-OAB 89680)
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo
PROGRESSISTAS - PP, do Município de Cerro Grande/RS.
Publicado o Edital nº 09/2019, visando conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fls. 12/13).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 14-19).
A Unidade Técnica (fl. 20) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 22) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 03, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas do exercício financeiro de 2018 do PROGRESSISTAS - PP, do Município de Cerro Grande/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Rodeio Bonito, 10 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-16.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Jaboticaba
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : DILSON BRIZOLLA LIMA E ELIDO LIMA DA VEIGA (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIO - PSB, do Município de Jabotica/RS.
Publicado o Edital nº 09/2019, visando conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fls. 10/11).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 12-14).
A Unidade Técnica (fl. 15) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 17) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 02, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas do exercício financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do Município de Jaboticaba/RS, com fundamento no
art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Rodeio Bonito, 10 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
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65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-47.2018.6.21.0065
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ALVARO ENGÊNIO TEDESCO ZANCHI-OAB 35807, FERNANDA FRAGA
FERREIRA-OAB 101227 E LUCAS JAHN-OAB 56323)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO SPANNEMBERGER E DANIEL AUGUSTO AREND PRETO (ADV(S) ALVARO ENGÊNIO TEDESCO ZANCHIOAB 35807, FERNANDA FRAGA FERREIRA-OAB 101227 E LUCAS JAHN-OAB 56323)
I - RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Gramado, na forma da Lei n.º 9.096/95, da Resolução
TSE n.º 23.464/2015, e Resolução TSE 23.546/2017, abrangendo a movimentação financeira de 2017.
O órgão partidário apresentou as contas tempestivamente, após notificação. Foram publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do
Resultado do Exercício, transcorrendo o prazo sem impugnação, conforme certidão na folha 69. A unidade técnica emitiu o relatório de exame
preliminar (fls. 57), solicitando documentos complementares no prazo de 20 dias. Intimados, os responsáveis apresentaram documentação (fls.
59/62). Houve refazimento dos atos processuais, em cumprimento ao despacho fls. 81. Exarado exame de prestação das contas (fls.82/88), foi
intimado o partido para manifestação quanto ao teor em 30 dias. Foi juntada manifestação (fls.94/101). No parecer conclusivo (fls. 104/111) a
examinadora concluiu pela desaprovação das contas. Em parecer, o Ministério Público opinou pela desaprovação, propugnando pela aplicação
das sanções previstas nos artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015 (fl.112/112v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Gramado, relativas ao exercício financeiro de
2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação
de contas.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, constatou impropriedades: pela ausência da comprovação da entrega da escrituração
contábil digital junto a Receita Federal, documento exigido no art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015, e pela ausência da apresentação do
Parecer da Comissão Executiva sobre as contas apresentadas, exigido na mesma Resolução, art. 29, inciso II. Considero essas falhas como
formais, vez que não impediram o exame da regularidade das contas.
Passo à apreciação das falhas apontadas no exame técnico como irregularidades, que podem dar causa à desaprovação de contas
partidárias.
Relatado, à fls. 106/107 dos autos, depósitos na conta do partido efetuados por pessoas físicas que, durante o ano de 2017, exerceram cargos
de chefia e/ou direção na administração pública, o que em tese configuraria depósitos de fontes vedadas.
A publicação da Lei n. 13.488/2017, em 06/10/2017, entretanto, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/1995, como segue:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta Lei e as provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
IV - entidade de classe ou sindical.
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) (grifei).
Em julgamento de recurso, o TRE/RS decidiu, em 11/06/2019:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS QUANDO JÁ EM VIGOR AS ALTERAÇÕES
TRAZIDAS PELA LEI N. 13.488/17. COMPROVADA A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DOS DOADORES. LICITUDE. DESPROVIMENTO.
Constatado o recebimento de receita oriunda de fonte vedada ¿ autoridades ocupantes de cargo ou emprego público. Aplicação da norma
vigente ao tempo do exercício financeiro. Demonstrado que as doações ocorreram quando já em vigor a redação trazida pela Lei n. 13.488/17,
a qual revogou a proibição absoluta de doações advindas de autoridades públicas, ao acrescentar o inc. V ao art. 31 da Lei n. 9.096/95, que
ressalva a licitude dos auxílios pecuniários quando advindos de filiados a partidos políticos. Assim, a nova disposição há de ser aplicada direta
e integralmente às hipóteses ocorridas a partir da sua vigência, repelindo as cláusulas normativas em sentido contrário, ainda que no curso do
exercício financeiro. Provimento negado. Decisão.
Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.
Na prestação de contas ora examinada, todos os depósitos foram efetuados após a publicação da Lei 13.488/2017, o que lhes confere
legitimidade, conforme entendimento do TRE/RS. No entanto, os seguintes depositantes não se encontram regularmente filiados ao partido
político, razão pela qual os valores deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Juliano da Silveira – R$ 120,00
João Gilberto Barbosa Barcellos – R$ 250,00
Maria de Lurdes Henke – R$ 186,00
Quanto à irregularidade de recebimento de recursos de origem não identificada, confirma-se. Vejamos o art. 5º da Resolução TSE n.
23.464/2015:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
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I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; oud) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados.
E no art. 7º da mesma Resolução:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos.
Depósitos efetuados com o CNPJ do próprio partido impedem a Justiça Eleitoral de verificar a legitimidade da fonte dos recursos, e devem,
portanto, ser retornados ao Tesouro Nacional. Nessa condição, temos o valor total de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais), soma dos
depósitos efetuados com CNPJ da Direção Municipal.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que a prestação de contas apresenta irregularidade que compromete a integralidade das contas, julgo
DESAPROVADAS as contas referentes ao exercício de 2017, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Gramado, nos termos da Lei
9.096/95 e do art. 46, III, “a”, da Res. TSE 23.464/15. Consoante art. 14, § 1º, da mesma resolução, determino a transferência ao tesouro
nacional, por meio de guia de recolhimento da união (GRU), dos recursos provenientes de fonte vedada, no total de R$ 556,00 (quinhentos e
cinquenta e seis reais), no prazo de 15 dias. Determino, da mesma forma, o recolhimento ao Erário do valor de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e
quatro reais), também no prazo de 15 dias. Ambos os valores devem ser acrescidos de multa de 20%, nos termos do art. 49 da Res. TSE
23.464/2015:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa
de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/95, art. 37).
Quanto à suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, prevista no art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, fixo a sanção
em 06 meses. Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento do valor acima referido ao Tesouro Nacional,
colacionando o respectivo comprovante aos autos, sob pena de inscrição no CADIN (art. 60, I, “b”, Res. TSE 23.546/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional do partido sobre o inteiro teor da decisão (art. 60, I, a, da Resolução
TSE nº 23.546/2017). Registre-se no SICO.
Tudo feito, arquive-se.
Canela, 09 de julho de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.16.2019
O Doutor THIAGO TRISTÃO LIMA, Juiz Eleitoral da 069ª Zona de São Vicente 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 Visconde do rio Branco,
nº 1142, em São Vicente do Sul, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais. OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço
patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Progressistas – PP de São Vicente do Sul;
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de São Vicente do Sul;
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Vicente do Sul;
Partido dos Trabalhadores – PT de Mata;
Progressistas – PP de Mata;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São Vicente do Sul-RS, 10 de julho de 2019.
Eu, Gustavo Souza da Silva, Chefe de Cartório da 069ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
THIAGO TRISTÃO LIMA,
Juiz Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.17.2019
O Doutor THIAGO TRISTÃO LIMA, Juiz Eleitoral da 069ª Zona de São Vicente 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 Visconde do rio Branco,
nº 1142, em São Vicente do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de movimentação de recursos relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos
diretórios/comissões provisórias municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Cacequi;
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Cacequi;
Partido Republicano Brasileiro – PRB de Cacequi;
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar inpugnação em petição
fundamentada, acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São Vicente do Sul-RS, 10 de julho de 2019.
Eu, Gustavo Souza da Silva, Chefe de Cartório da 069ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
THIAGO TRISTÃO LIMA,
Juiz Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-31.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU (ADV(S) IVAN COELHO MISIUK-OAB 59.971)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON DE LIMA VICENTE E ROSANE MOREIRA JARDIM (ADV(S) IVAN COELHO MISIUK-OAB 59.971)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU – de Alvorada/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas 30/04/2019.
Partido e responsáveis foram intimados para que apresentassem a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, peças
que restaram ausentes e devem ser publicadas, consoante art. 34, §1º, da Res. TSE 23.546/2017. O prazo da intimação transcorreu sem que
houvesse manifestações.
Procedeu-se o rito da não apresentação das contas.
O MPE opinou que as contas fossem julgadas como não prestadas (fl. 40).
Intimados novamente, os prestadores de contas deixaram o prazo de 03 (três) dias transcorrer in albis.
Vieram-me os autos conclusos.
Foi o relatório.
Passo a decidir.
De início, registre-se que o partido e seus responsáveis foram devidamente intimados em todas as etapas do processo, não havendo vícios
processuais a serem sanados.
Não apresentados o balanço patrimonial e o DRE pelo PSTU de Alvorada/RS, inviável a publicação das contas por Edital, conforme preconiza
o 34, §1º, da Res. TSE 23.546/2017, o que também inviabiliza os demais ritos do devido processo legal.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificados – PSTU do município de Alvorada/RS, nos termos do art. 46, IV, “a” e “b” da Resolução 23.546/17, proibindo o recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político (art. 48, caput, da Res. TSE 23.546/2017).
Determino ainda, com base no art. 42 da Res. TSE 23.571/2018, a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal do
PSTU de Alvorada, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação, procedimento que deixo
sobrestado até a decisão final da ADI nº 6032, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes do STF, que concedeu liminar ao requerente,
destacando a inexistência de processo específico para a sanção imposta.
Publique-se.
Intimem-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido, bem como o TRE-RS e o TSE, através da atualização
do SICO (Sistema de Informações de Contas), a proibição de repasses de recursos do Fundo Partidário ao PSTU de Alvorada/RS.
Oportunamente, arquive-se.
Alvorada, 10 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 159/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-86.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASIELIRO- PSB (ADV(S) LUCAS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA E JONATAN VAGNER BORGES DE BORBA (ADV(S) LUCAS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
Vistos.
O PSB de Alvorada/RS apresentou as contas referentes às Eleições 2018 em 19/11/2018.
Foi publicado o Edital 003/2019, não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi emitido relatório de diligências (fl. 31), que constatou: 1) omissão relativa a uma despesa, no valor de R$2.342,49, da prestação de contas
em exame em comparação com a base de dados da Justiça Eleitoral; 2) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo de
doação emitido pelo SPCA.
Intimados, foram reapresentadas as mesmas contas (fls. 34/37 e 40).
No parecer conclusivo, a unidade técnica ratificou o apontamento do relatório de diligências (fl. 41).
Novamente intimados, os prestadores de contas deixaram o prazo transcorrer in albis.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer no sentido de que as contas fossem julgadas como não prestadas.
Mais uma vez intimados, não vieram aos autos os prestadores de contas.
A unidade técnica requereu que os autos retornassem ao Cartório para emissão de novo parecer conclusivo, o que restou deferido.
No novo parecer (fl. 53), a unidade técnica retificou o apontamento de número 01 do relatório de exames (fl. 31), entendendo sanada a
questão, já que a despesa no valor de R$2.342,49 foi apresentada nas contas do Exercício de 2018, do PSB de Alvorada/RS, processo 891.2019.6.21.0074, sendo que neste processo será analisado tal gasto.
Outra vez intimados, os prestadores de contas se abstiveram de qualquer manifestação.
O MPE pediu a realização de novo parecer técnico conclusivo, no qual o expert se manifestaria acerca das contas (se prestadas, prestadas
com ressalvas ou não prestadas).
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.
Passo a decidir.
Inicialmente, indefiro o pedido último do MPE, uma vez que não há previsão legal na Res. TSE 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e
os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições 2018, para que a unidade técnica se
manifeste acerca das contas (se prestadas, prestadas com ressalvas ou não prestadas).
Em seguida, aponto que é dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
O Partido apresentou as contas, tendo restado um apontamento sem ser esclarecido, conforme relatório de fl. 31 (2º item) e parecer técnico de
fl. 53.
E a mácula pontuada é no sentido de que não houve emissão de recibo de doação no valor total de R$300,00. Entretanto, no extrato da
prestação de contas entregue (fl. 04) é possível aferir que esse valor é estimado.
Apesar da inércia dos prestadores de contas em todas as vezes que foram chamados aos autos, em situação semelhante em outro processo
de prestação de contas das eleições 2018, a unidade técnica recebeu da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias (SECEP), do TRE-RS, a
seguinte informação: “Destacamos que na análise técnica das prestações de contas eleitorais, não estamos apontando divergências quando
os valores estão registrados como recursos estimados.”.
Logo, não há de se falar em irregularidade aqui, cabendo no máximo uma ressalva nas presentes contas.
Isso posto, com fundamento no art. 77, inciso II, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alvorada/RS, referente às Eleições 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Alvorada, 10 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-76.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ E CLAUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
THIAGO-OAB 58200)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem sobre o exame preliminar, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Res. TSE
23.546/2017).
Alvorada, 10 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 472-23.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
CANDIDATO(S) : NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO (ADV(S) RODRIGO WALTRICK RIBAS-OAB 66527), MARIO GONÇALVES
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Arquive-se.
Alvorada, 10 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-23.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIZ DA SILVA, MARENILDA SILVA DE BORTOLI, JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM E RITA DE CÁSSIA
DOS SANTOS
Vistos.
Atualize-se a autuação, conforme procurações juntadas.
Com a apresentação do Balanço Patrimonial e do DRE, expeça-se o Edital respectivo, consoante art. 31, §1º, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Alvorada, 10 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-39.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) LUÍS LEONARDO GIROTTO-OAB 87001, RODRIGO ZIMMERMANNOAB 81665 E RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA-OAB 83706)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU JUNIOR DE FARIAS BARRA E CELSO FRANCISCO SELAU MAGNUS (ADV(S) LUIS LEONARDO GIROTTOOAB 87001, RODRIGO ZIMMERMANN-OAB 81665 E RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA-OAB 83706)
Vistos.
Desnecessária subscrição pessoal do advogado no balcão do Cartório.
Ao rito da prestação de contas sem movimentação financeira (art. 45 da Res. TSE 23.546/2017).
Diligências legais.
Alvorada, 10 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO N. 24/2019
PRAZO: 20 dias
A Doutora Conceição Aparecida Canho Sampaio, Juíza Eleitoral da 77ª Zona de Osório-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 Sete de Setembro, 296,
em Osório, tramita o Processo CMR n. 67-07.2018.6.21.0077, em nome de DALVANA VARGAS DA COSTA, no qual foi prolatada sentença
onde a mesária faltosa foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 105,42 (cento e cinco reias e quarenta e dois centavos).
E que, estando a parte em local incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, e nos termos do referido processo, INTIMADA do teor da
sentença e NOTIFICADA para pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias.
PRAZO: Pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias ou apresentar recurso da decisão do prazo de 3 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Osório-RS, 11 de julho de 2019.
Eu, Carmen Beatriz Cirne de Andrade, Chefe de Cartório da 77ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO,
Juíza Eleitoral.
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81ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.22/2019
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 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB 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, 11 de julho de 2019.
Eu, Lisandro Soares Leandro, Chefe de Cartório da 81ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUANA SCHNEIDER,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.23/2019
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, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Pedro do Sul.
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.
São Pedro do Sul-RS, 11 de julho de 2019.
LUANA SCHNEIDER,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-55.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - SÃO PEDRO DO SUL/RS
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) ERIVELTON DO NASCIMENTO-OAB 61255)
RESPONSÁVEL(S) : JONATHAN LUIZ DA SILVEIRA ALVES E TÂNIA REGINA EBLING ROTH (ADV(S) ERIVELTON DO NASCIMENTOOAB 61255)
Intime-se o órgão partidário municipal para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o relatório de exame de contas, conforme o
art.35, §3º, inc.I, da Resolução TSE n.23.546/2017.
Diligências legais.
São Pedro do Sul, 11 de julho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
O Doutor Régis Pedrosa Barros, Juiz Eleitoral Substituto da 092ª Zona Eleitoral de Arroio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Dr. Monteiro, nº. 1320, sala
204, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
EXERCÍCIO 2018
Partido: DEMOCRATAS de Arroio Grande – Responsáveis: Sidnei Ávila Cardoso (presidente) e João Luiz Vasques Cézar (tesoureiro). (ADV(s)
Marcelo Brasil Horner-OAB/RS 74641)

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 127, Página: 53

PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital, o que
será feito por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Arroio Grande-RS, 11 de julho de 2019
Eu, Guilherme Piovesan Cavagnoli, Chefe de Cartório da 092ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RÉGIS PEDROSA BARROS,
Juíz Eleitoral Substituto da 092ª ZE.

93ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 93ª ZE/RS
Classe: PC - Processo n. 19-34.2017.6.21.0093
Partes
Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Venâncio Aires/RS
ADV: Tiago Maciel Quintana (OAB/RS n. 103.955)
Responsáveis: Airton Luiz Artus (Presidente); Telmo Paulo Kist (Presidente); Tiago Maciel Quintana (Tesoureiro); Leandro Pitsch (Tesoureiro)
ADV: Tiago Maciel Quintana (OAB/RS n. 103.955)
Intimação do partido e de seus responsáveis do indeferimento da exceção de pré-executividade, conforme despacho que segue:
“Vistos.
A Lei n. 13.831, de 17-05-2019, promoveu alterações na Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) e criou uma causa específica de anistia no
artigo 55-D, que é pleiteada pelo partido.
Dispôs, no entanto, em seu artigo 3º, que as suas disposições terão eficácia imediata nos processos de prestação de contas e de criação dos
órgãos partidários em andamento, a partir de sua publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado.
O presente processo de prestação de contas n. 19-34.2017.6.21.0093 transitou em julgado em 28-09-2017 (págs. 437/438), antes da referida
lei.
Assim sendo, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo partido, nos termos do artigo 3º da Lei n. 13.831/19, e afasto a
incidência dos efeitos do artigo 55-D da Lei dos Partidos Políticos, que não se aplicam aos processos de prestação de contas transitados em
julgado antes da publicação da referida lei.
Intime-se o excipiente.
Em 10-07-2019.
JOÃO FRANCISCO GOULART BORGES,
Juiz Eleitoral”.

100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-89.2018.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Água Santa
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÁGUA SANTA /RS (ADV(S) OSCAR RODIGHERI-OAB 66903)
RESPONSÁVEL(S) : IVANDRO FONTANA E ELZA PASCOALINA RODIGHERI (ADV(S) OSCAR RODIGHERI-OAB 66903)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017 do PT - Partido dos Trabalhadores, do município de Água
Santa/RS. As contas foram apresentadas intempestivamente, em 31/07/2018, conforme protocolo nº 28.609/2018.
Foi publicado no DEJERS o Edital nº 029/2018, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício de
2017, sem impugnação (fls. 119).
Desnecessária a complementação de peças, dispensou-se o exame preliminar, passando-se diretamente para o exame da prestação de
contas.
Procedido ao exame das contas (fls. 121/123 e documentos de fls. 124/131) e apontadas impropriedades e irregularidades, concedeu-se 30
dias de prazo ao partido para manifestação, o que foi atendido às fls. 137/140.
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas, diante da constatação de recursos de origem não identificada e de
fonte vedada, porquanto, restaram juntados aos autos recibos de despesas emitidos em nome da agremiação, cujo valor não transitou em
conta corrente (R$ 1.435,00 - fls. 108), assim como, foi apontado o doador originário de doação, IVANDRO FONTADA, que se enquadra no
conceito de autoridade (fonte vedada), implicando tal irregularidade na importância de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três
centavos ), conforme fls. 78/81.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas às fls. 144/145.
Após, na forma do que prescreve o artigo 38 da Resolução 23.546/2017, o órgão responsável e os responsáveis foram intimados para
apresentação de defesa e regularização da representação processual, no prazo de 15 dias, o que foi atendido às fls. 150/160.
Encerrada a instrução probatória, as partes foram intimadas para alegações finais (fls. 161). A agremiação deixou transcorrer in albis o prazo
(certidão de fls. 163), sendo que o Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 164.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
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DECIDO.
Na análise técnica das contas, foram observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pelas
Resoluções TSE ns. 23.464/2015 e 23.564/2017, esta última, aplicada tão somente quanto às disposições processuais para o exercício de
2017, sob exame, por força do seu artigo 65.
Examinadas as contas, verificou-se que os extratos bancários de fls. 26/37 não demontram toda movimentação financeira do exercício (2017),
porquanto, pela conta bancária constata-se o dispêndio de R$ 21.648,60 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta
centavos) em despesas da agremiação, contudo, o demonstrativo contábil de fls. 20 aponta despesas no valor total de R$ 23.083,60 (vinte e
três mil e oitenta e três reais e sessenta centavos), atingindo uma diferença de despesas no importe de R$ 1.435,00 (um mil quatrocentos e
trinta e cinco reais). Tal importância, ademais, refere-se aos recibos de gastos acostados às fls. 108 (nos valores de R$ 800,00 e R$
635,00), que não transitaram pela conta corrente.
Ainda, na contabilização das Contribuições recebidas observa-se que houve ingresso em conta do valor de R$ 2.863,68 (dois mil, oitocentos e
sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) proveniente de transferência do Diretório Nacional do Partido. Embora, devidamente
contabilizada a importância e identificados os doadores originários, foi constatado no exame das contas que um dos contribuintes indetificados,
IVANDRO FONTANA, constitui fonte vedada, cujo repasse de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) ao
diretório municipal não poderia ter sido efetivado por violação ao artigo 12, inciso IV da Resoluação TSE nº 23.464/2015.
A tese de defesa de que os dois recibos de fls. 108 no importe de R$ 800,00 e R$ 635,00 teriam sido acostados aos autos por engano, pois
referir-se-iam a jantares cujo custo teria sido rateado pelos respectivos participantes, não prospera. Isso porque, não há nenhum indício nos
autos que corrobore a alegação. Os recibos de fls. 108 foram emitidos em nome do partido e não se acostou aos autos qualquer outra
evidência que levasse à comprovação de que o custeio da despesa tenha sido arcado por pessoa diversa. Aliás, tais despesas foram
computadas na contabilidade do partido, porque constam no demonstrativo de fls. 20, computando-se o total de despesa em R$ 23.083,60,
contudo, transitaram em conta corrente somente despesas no importe de R$ 21,648,60, justamente omitindo-se a tramitação do valor relativo
àqueles recibos (R$ 1.435,00). Quer dizer, não se trata de juntada equivocada dos recibos, houve contabilização, porém, o recurso utilizado
para tal pagamento não passou pela conta bancária da agremiação, o que afronta as disposições dos artigos 4º, II, 6º, parágrafo 3º,
7º e 29, alínea V, da Resolução TSE 23.464/2015, pois os extratos bancários devem compreender o registro de toda movimentação
financeira com identificação da contraparte.
De igual forma, não prospera a tese da defesa de que a fonte vedada, IVANDRO FONTANA, se enquadraria na exceção prevista no inciso V,
da Lei 9096/95. Isso porque a alteração trazida pela Lei 13.488/2017, cuja entrada em vigor se deu em outubro de 2017, por certo, apenas
tem aplicabilidade para o exercicio de 2018. Aliás, a resolução TSE nº 23.564/2017, que regulamenta o disposto no Título III - Das finanças
e Contabilidade dos Partidos - da Lei 9096/95, já trouxe tal excepcionalidade, contudo, aplicável somente para o exercício de 2018,
porquanto há dispositivo expesso no seu artigo 65 no sentido que "as disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito
dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.". Portanto, quanto ao mérito, permanecem
aplicávis ao caso dos autos as disposições da Resolução TSE nº 23.464/2015, que, em seu artigo 12, ao regular aos fontes vedadas, não
contempla a exceção preconizada pela defesa.
Além do mais, observa-se a impropriedade levantada no parecer conclusivo às fls. 141/verso, eis que a prestação de contas apresentada não
inclui o montante dos recursos recebidos do Diretório Nacinal no demontrativo de receitas e gastos de fls. 20/21. Porém, verifica-se que não
houve omissão do recurso, já que o partido o informa no demonstrativo de fls. 04 (DRE) e, mais, tal importância transitou integralmente em
conta corrente, consoante preconizam os artigos 4º, inciso II, e 6º, parágrafo 3º, da Resolução TSE 23.464/2015.
Resta, portanto, incólume o apontamento do recurso recebido no valor de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três
centavos), como oriundo de fonte vedada em afronta ao artigo 12 da Resolução TSE 23.464/2015, assim como, a irregularidade da omissão
de trânsito de despesa em conta corrente, no importe de R$ 1.435,00 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais), a qual reputo recurso de
origem não identificada, já que houve o pagamento de depesa e não se demontrou a origem do recurso utilizado para tanto. Ou seja, ao
omitir o trâmite em conta bancária da quitação da despesa, a agremiação impede a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, da origem do recurso
utilizado para pagamento, o que afronta o artigo 13 da Resolução TSE 23.464/2015.
Pois bem. À unidade técnica responsável pelo exame cabe apontar toda e qualquer irregularidade ou impropriedade constante das contas,
considerando as normas aplicáveis à espécie, sem juízo de valor. A este julgador, cabe, então, interpretar o alcance e a repercussão das
falhas apontadas diante da prova carreada aos autos, considerando os argumentos da defesa e as penalidades previstas no ordenamento
pelas faltas cometidas, inclusive, à luz dos princípios constitucionais norteadores do ordenamento jurídico, como a proporcionalidade,
razoabilidade e boa-fé.
O exame do conteúdo dos autos dá conta da existência de irregularidades atinentes ao recebimento de recurso de fonte vedada e à realização
de despeza cujo valor não transitou em conta bancária do partido, portanto, reputada recuro de origem não identificada, na medida em que a
lei exige que conta corrente específica contemple toda e qualquer movimentação financeira do partido.
A intempestividade na apresentação das contas e a falta de inclusão da receita proveniente do Diretório Nacional no demonstrativo de fls.
20/21, ao meu ver, representam mera impropriedade que não comprometem as contas. Não houve omissão do ingresso do recurso, pois foi
informado devidamente às fls. 04 e na vasta documentação de fls. 77/100, fornecendo ampla informação acerca do repasse, inclusive, com
indicação dos doadores originários, em fiel cumprimento à lei e em nítida demonstração de boa fé.
No tocante à falha relativa à omissão de tramitação das despesas realizadas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$635,00 (seiscentos
e trinta e cinco reais), alegadamente não realizadas pelo partido, observo que, a despeito de não provada a alegação, diante de todas as
despesas realizadas, contabilizadas, inclusive, com trâmite na conta bancária (R$ 23.083,60 - fls. 20), a falha representa cerca de 6% da
rubrica referida.
Já o recebimento do recurso de fonte vedada ( artigo 12, IV, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.464/2015), no valor de R$ 132,63 (cento e
trinta e dois reais e sessenta e três centavos), representa pouco mais de 4% dos recursos totais auferidos no exercício, que totalizam R$
2.803,68 (dois mil oitocentos e três reais e sesenta e oito centavos). Cumpre observar, aliás, que todo valor recebido transitou em conta,
informando-se devidamente a origem do recurso (fls. 77/100), com indicação dos doadores originários. Note-se que a agremiação
informa, inclusive, o repasse do doador originário, considerado fonte vedada, conforme fls. 78/81, denotando que não tentou omitir a falha,
concluindo-se que não houve má-fé.
Assim, ainda que à unidade técnica as falhas apontadas conduziriam à desaprovação das contas, ao sentir desse julgador, considerando a
proporção dos itens irregulares constatados frente ao todo envolvido, seja de despesas efetuadas, seja de recursos auferidos, o aponte em
questão não têm o condão de macular a integralidade das contas e conduzir à severa desaprovação. A aprovação com ressalvas é possível
no caso dos autos, porquanto, esposo entendimento (na mesma linha da remansosa jurisprudência pátria) no sentido de que as
falhas, ora apresentadas, não comprometem a regularidade e a confiabilidade de toda a contabilidade, quando mais, não se
constatou má-fé.
Por outro lado, ainda que a aprovação se dê com ressalvas, não está o órgão partidário desobrigado do dever de recolhimento ao erário do
valor recebido de forma ilícita. Portanto, entendo apliável ao caso dos autos a disposição do artigo 14, caput e parágrafo 1º, da Resolução
TSE 23.464/2015, in verbis:
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"Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o
montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devoluação ao doador
originário.
§1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recurosos provenientes de fontes vedadas que nao tenham sido
estornados no prazo previsto no §5º do art. 11, os quais devem nesta hipóteses, ser recolhidos ao Tesouro Nacional."
Em razão disso, a condenação do órgão municipal ao recolhimento da importância irregular total no valor de R$ 1.567,63 (um mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) é medida que se impõe.
Outrossim, deixo de aplicar a penaldiade de suspensão do fundo partidário, porquanto entendo por demais gravosa, considerando a aprovação
com ressalvas e a inexpressividade das irregularidades destacadas.
Na linha da presene decisão é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado - TRE-RS:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE REMESSA, À RECEITA FEDERAL, DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE DECLARAÇÃO DE CONTACORRENTE. IMPROPRIEDADES QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE CONTÁBIL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA APENAS 5,44% DOS RECURSOS ARRECADADOS. RECOLHIMENTO DA
QUANTIA CONSIDERADA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Identificadas a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal, bem como da declaração de contacorrente, ainda que sem movimentação. Falhas que não impedem a análise das contas.
2. Percepção de recursos de origem não identificada. Presença de quantia designada com o CNPJ do próprio diretório estadual na
movimentação bancária do partido. Depósitos efetuados pela própria grei em datas distintas, conforme os extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contrariando o previsto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15.
3. Falha que representa apenas 5,44% dos recursos auferidos no exercício em análise, possibilitando, conforme entendimento do TSE, a
aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, para permitir o juízo de aprovação das contas com ressalvas. Recolhimento da
quantia julgada irregular ao Tesouro Nacional.
4. Aprovação das contas com ressalva". (TRE-RS – PC 4180 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 13/05/2019, Relatora MARILENE
BONZANINI, Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 86, Data 15/05/2019, Página 7).
Ainda, vale colacionar:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTOS
DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. VALOR ÍNFIMO. APLICADOS OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AFASTADAS AS PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DE MULTA. DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 determina que a prestação de contas deve ser autuada na
respectiva classe processual em nome do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes no exercício financeiro sob análise. A oportunidade de participação dos dirigentes da agremiação no processo é medida que
materializa os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Certificada a atuação das partes na gestão da agremiação. Rejeitada a tese de
ilegitimidade.
2. Mérito. 2.1. Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário. Comprovação insuficiente de despesa. Juntada de documentos e
esclarecimentos. Irregularidade sanada. 2.2. Ilicitude no uso de recursos do Fundo Partidário para quitação de guia e custas judiciais, relativos
à ação de restituição de contribuições partidárias. Hipótese não albergada pelo disposto no art. 44 da Lei n. 9.096/95. 2.3. Recebimento de
recursos de fonte vedada, oriundos de autoridades públicas, infringindo a vedação imposta no art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, regulamentada
no art. 12, inc. XII e § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A substituição temporária do titular da chefia não é circunstância que retire a
vedação.
3. Irregularidades que representam 1,04% do total arrecadado pelo partido. Aplicados os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas. Recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional, mediante recursos próprios e com
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazendo Pública, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
4. Aprovação com ressalvas." (TRE-RS – PC 5127 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 29/03/2019, Relator ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 59, Data 02/04/2019, Página 10).
No mesmo sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES INEXPRESSIVAS. ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO. INTEGRADA
FUNDAMENTAÇÃO AO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Oposição ministerial contra decisão que aprovou com ressalvas as contas do exercício financeiro da agremiação. Alegada omissão quanto à
não aplicação da sanção prevista no inc. II do art. 36 da Lei n. 9.096/95.
2. A alteração legislativa ocasionada pela publicação da Lei n. 13.165/15, não afetou a interpretação anteriormente consagrada quanto à
conjugação do art. 36 com o texto primitivo do art. 37, ambos da Lei n. 9.096/95. Assim, a suspensão do Fundo Partidário continua
representando sancionamento incompatível com a aprovação das contas com ressalvas, não se mostrando adequado equiparar os diferentes
juízos, de desaprovação e de aprovação com ressalvas, para efeitos de penalização.
3. A natureza jurídica da suspensão de quotas do Fundo Partidário é diversa da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, sobre a qual a jurisprudência do TSE consolidou o entendimento de que não constitui sanção por infração às obrigações legais, mas
mera decorrência da proibição da utilização de tais recursos. Se a modicidade da falha não tem o condão de macular a confiabilidade das
contas, em tal modo e intensidade que implique a sua equiparação a um mero descompasso formal, a aplicação das medidas sancionatórias
apresenta-se, igualmente, destituída de proporção quanto à dimensão dos fatos que censuram.
4. Acolhimento parcial. Integrada fundamentação ao acórdão." (TRE-RS – PC 4435 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 28/03/2019, Relator
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 58, Data 01/04/2019, Página 6).
Vale colacionar excerto do acórdão ementado alhures quando, em caso que guarda similitude fática com o caso dos autos, esposa
entendimento no mesmo sentido:
"...o julgamento de desaprovação qualifica as contas partidárias em que verificadas irregularidades graves, aptas a afetar a
integralidade das contas, ou quando as informações e documentos apresentados forem insuficientes ou destituídos de segurança,
impossibilitando o adequado exame da movimentação financiera.
Na linha da remansosa jurisprudência do TSE, não obstante eventual gravidade abastrata do apontamento, é possível a aprovação
com ressalvas das contas ante a irrelevância financeira dos vícios apontados, desde que não haja comprometimento da regularidade
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e tranparência dos registros contábeis e não seja demonstrada a má-fé do partido (PC n. 79347, Relatora Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, DJE de 29.10.2015, Página 58; RESPE n. 724220136210000, Realtor Min. Antonio Herman de Vasconcelos e
Benjamin, DJE de 02.5.2017)."
DIANTE DO EXPOSTO, na forma do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS, as contas do MDB PARTIDO DOS TRABALHADORES do município de Água Santa/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, fulcro nos artigos nos artigos
4º, II, 6º, parágrafo 3º, 7º, 12, 13, 14, 29, alínea V e 47 I, da Resolução TSE 23.464/2015, determinando ao órgão diretivo municipal o
recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.567,63 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos),
acrescido de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda a contar da
data da sentença até o efetivo pagamento (§1º, do artigo 13 da Resolução TRE - RS 298/2017), nos termos da fundamentação.
Intimem-se.
Publique-se.
Registre-se.
Com o trânsito em julgado, após adotados os procedimentos para o cumprimento da condenação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Tapejara, 10 de julho de 2019
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 2-40.2018.6.21.0100
AÇÃO PENAL - Artigo 299 Código Eleitoral c/c Artigo 29 do Código Penal - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : VERA LUCIA LUCION (ADV(S) MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453 E MARCIO CANALI-OAB 69574)
Vistos e examinados os autos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL propôs AÇÃO PENAL, contra GILMAR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, mulato, nascido em
12/11/1979, filho de Carlos Antonio dos Santos e Bernardete Gomes Nogueira, residente e domiciliado na Rua Sergio Luiz Capelari, nº 135,
Loteamento Real I, Bairro Treze de Maio, em Tapejara/RS, JORGE DEMARES VIEIRA LOPES, brasileiro, casado, branco, nascido em
23/04/1950, filho de Miguel Vieira Lopes e Emilia Jesus Vieira Lopes, residente e domiciliado na Rua da Tradição, s/n, Bairro Treze de Maio,
em Tapejara/RS, VALDECIR CARNEIRO, brasileiro, solteiro, branco, nascido em 20/05/1973, filho de Honório Carneiro e Serenita da Silva,
residente e domiciliado na Rua Henrique Dal’Ligna, nº 185, em Tapejara/RS e VERA LUCIA LUCION, brasileira, solteira, branca, nascida em
22/07/1964, filha de Armando Lucion e Delesia Maria Lucion, residente e domiciliada na Rua Albino Xavier Teixeira, nº 116, em Tapejara/RS,
como incursos nas sanções do artigo 299 da Lei 4737/65, c/c ao art. 29 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2017 (fls. 50).
Os réus foram citados pessoalmente.
A ré Vera Lucia Lucion apresentou resposta à acusação às fls. 89, com rol de testemunhas.
Aos réus Gilmar dos Santos, Jorge Demares Vieira Lopes e Valdecir Carneiro foi nomeada defensora dativa, tendo em vista que não
apresentaram resposta à acusação (fls. 94). Às fls. 100, os acusados em questão apresentaram resposta à acusação por meio da defensora
dativa.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral acerca dos antecedentes judiciais para fins processuais juntados aos autos, restou proposta a
Suspensão Condicional do Processo aos réus Valdecir Carneiro e Vera Lucia Lucion (fls. 105).
Aceita a proposta pelos réus em questão, a ação penal originária seguiu curso contra os réus Gilmar dos Santos e Jorge Demares Vieira
Lopes, operando-se a cisão do feito, para acompanhamento das condições da Suspensão em separado, relativamente aos réus Vera e
Valdecir (fls. 137).
Após o cumprimento da prestação pecuniária e serviços comunitários o feito foi sobrestado para acompanhamento do período de suspensão
mediante apresentações em Juízo (fls. 160).
Certificado às fls. 161, o recebimento de nova denúncia contra a ré Vera Lucia Lucion, levantado o sobrestamento e dada vista ao Ministério
Público Eleitoral, foi requerida a revogação da Suspensão Condicional do Processo concedida à ré Vera (fls. 164/165).
Às fls. 167 foi decretada a revogação do benefício e o prosseguimento da ação penal em relação à ré Vera Lucia Lucion nos presentes autos,
cindindo-se o feito para que em autos apartados fosse procedido ao acompanhamento das apresentações em Juízo do réu Valdecir Carneiro.
Intimadas as partes pessoalmente e os defensores, às fls. 173 certificou-se a cisão.
Designada audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e interrogada a ré Vera (fls.
199 e prosseguimento de fls. 214).
As partes apresentaram memoriais às fls. 225/228 e 231/255.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.
Não havendo matérias preliminares pendentes de análise, passo ao exame do meritum causae.
O fato descrito na peça acusatória versa sobre a ocorrência do delito capitulado no artigo 299 do Código Eleitoral, que assim dispõe, in verbis:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.”
De acordo com a peça acusatória, nas eleições de 2016, os denunciados Jorge e Gilmar teriam recebido vantagem – combustível – da
candidata Vera Lucion e de seu cabo eleitoral Valdecir Carneiro, os quais pretendiam obter votos em favor da primeira, que concorria ao cargo
de vereadora no Município de Tapejara.
Com relação à configuração do delito tipificado no estatuto eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que “comete corrupção aquele
que dá, oferece, promete, solicita ou recebe, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita” (TSE/HC n. 672 / Rel. Felix Fischer / DJE de
24/03/2010, pp. 34-5).
O crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite a forma tentada, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa
(Ac.-TSE de 27.11.2007, no Ag. Nº 8.905).
Ainda, no que concerne ao tipo subjetivo, somente é típica a conduta dolosa, porquanto não há previsão da modalidade culposa.
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Para configuração do delito não há necessidade de pedido expresso de voto ou abstenção, desde que se verifique a presença do chamado
dolo específico – intenção de obter ou dar voto ou prometer ou conseguir abstenção.
Nesse sentido:
“Ação penal. Corrupção eleitoral. 1. Na linha da jurisprudência do Tribunal, recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão individual. 2. Para rever a conclusão do Tribunal a quo de que houve a entrega de doação a eleitor com a finalidade de
obtenção de seu voto, a configurar corrupção eleitoral, seria necessário o reexame de matéria de fato, o que não é possível em sede de
recurso especial, a teor da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. O pedido expresso de voto não é exigência para a
configuração do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou
prometer abstenção. 4. A circunstância de a compra de voto ter sido confirmada por uma única testemunha não retira a credibilidade nem a
validade da prova. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.” (Recurso Especial Eleitoral nº 58245, Acórdão,
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 22, Tomo 2, Data 02/03/2011, Página 92).
Cabe referir que o ingresso nos estabelecimentos de venda de combustíveis foi autorizado pelo Juízo Eleitoral, após solicitação da autoridade
policial, inclusive, visando a instauração do pertinente Inquérito Policial Eleitoral, nos termos do art. 8º, da Resolução nº 23.396/2013, do
Tribunal Superior Eleitoral, diante de denúncias de distribuição de vales-combustíveis por candidatos nas eleições municipais de 2016 nas
cidades de Tapejara, Charrua, Santa Cecília e Água Santa.
Pois bem. As provas produzidas não comprovam, à saciedade, que a ré tenha concorrido para a prática do fato descrito na denúncia. Para a
condenação criminal, a prova deve ser estreme de dúvida, escorreita, o que, ao sentir deste julgador, não ocorre no caso dos autos.
De acordo com o testemunho da Policial Civil, Claudia da Silva, arrolada pela acusação, restou afirmado que:
“Testemunha: O que que eu recordo, na época dos fatos, 2016, foram solicitados buscas pra todos os postos de combustíveus pra verificar a
venda de cob, a entrega, de vales combustíveis pra eleitores em, pra votarem em determinados candidatos, eu não acompanhei a busca que
se realizou no posto Favaretto mas eu, fui eu que fiz os procedimentos na delegacia, em relação a esse procedimento, ã, foi apreendido uma
listagem do, ã, que estava no posto, ã com, onde o seu Valdecir Carneiro autorizava determinadas placas de veículos, né, a abastecerem a
quantidade que cada uma dess, desses veículos poderia abastecer, quando, ã, foi ouvido na delegacia, o Valdecir disse que, havia aberto uma
conta no banco, ã, no posto Favaretto e que autorizava alguns familiares, alguns funcionários e algumas outras pessoas a abastecerem na
conta dele, que ele, espontaneamente, havia doado, litros de gasolina pra auxilia na campanha da, da Vera, tendo até dito, ã, nos, no
depoimento, que se eu não me engano, deve constar ali, ã, que a Vera, que a Vera não saberia disso, tá, ã, depois informalmente,
conversando com nós, ele até disse que realmente era pra, em ra, em troca de voto, né, esse fornecimento de, de combustível, mas, no
depoimento dele, ele não quis, ã, não, não
Juíz: Não referir
Testemunha: Não quis referi isso
Promotor: No depoimento ele referiu que era, que dava combustível pra pessoa trabalhar na campanha
Testemunha: Isso, ele dizia que não, não havia vinculação nenhuma com o voto
Promotor: Certo
Testemunha: Mas depois quando ele terminou de ser ouvido, ele disse pra nós, ma óbvio que quando você da uma coisa pra alguém, alguém
que tá sendo, ã, pra fazer serviços pra quem é candidato também pede o voto da pessoa né
Promotor: Certo. E o, e ele teria dito no seu depoimento que a, que a candidata Vera não tinha conhecimento disso.
Testemunha: É, ele disse que ela não tinha conhecimento disso, que ele teria feito isso por livre e espontânea vontade.
Promotor: É, essa busca e apreensão foi feita com, ordem judiciária, é isso né Claudia
Testemunha: Foi solicitado a doutora
Promotor: Mandado
Testemunha: Na época.
Promotor: Vocês fizeram a, pedido de mandado de busca e apreensão, tendo em vista as informações de que, candidatos estariam comprando
combustível e autorizando eleitores a abastecer
Testemunha: É, nós come, nós passamos a receber informações na delegacia que alguns candidatos, que havia uma correria nos postos de
gasolina né, que alguns candidatos tinham listagem autorizando ã, algumas placas de veículos a abastecerem ess, ã, esses veículos que eram
utilizado por pessoas, pra fazer propaganda, normalmente usando adesivos do candidato né, ã, e isso acontecia tanto em Tapejara como
Charrua, toda a circunscrição da nossa delegacia né, tanto que as buscas foram feitas simultâneas em todos os postos.
Promotor: E você sabe de alguma coisa, envolvendo o Valcir Carneiro em outra eleição que também ele, ele, ele funcionava como comprador
de voto dos candidatos aí em outra eleição ou não sabe nada dele
Testemunha: Havia comentários, mas na época não foi feita uma investigação sobre isso
Promotor: Não foi feita.
Testemunha: mas comentários disso havia.
Promotor: Ta bem, nada a mais, obrigado.
Juíz: Doutor
Advogado Defesa: Posso perguntar em direto?
Juíz: Claro, Doutor, por favor.
Advogado Defesa: Ã, Claudia, com relação a esse mandado de busca na eleição de 2016, foi feito só uma diligência dos postos, ou houve
mais que uma?
Testemunha: Foi comu, foi solicitado um mandado de busca e foi cumprido um mandado de busca
Advogado Defesa: Ta, esse mandado, ã, abrigava todos os postos aqui da cidade?
Testemunha: Nós tínhamos mandados específicos pra cada um dos postos, incluindo Charrua, todos os dois, os três postos de Ág, de Água
Santa e o de Vila Lângaro
Advogado Defesa: Ã, as buscas, as diligências policiais foram cumpridas todos, todas no mesmo dia?
Testemunha: No mesmo dia
Advogado Defesa: No mesmo dia, ã, com relação ao posto Oliveira e Favaretto, é, houve fracionamento dos inquéritos pra melhor, ã,
organização a da polícia civil, por que, que que foi
Testemunha: Não, foi, não, foi feito assim ó, ã, Maicon, ã, cada um dos postos gerou um inquérito, as apreensões foram feitas separadas,
conforme o local, então nós fizemos um inquérito pro posto Favaretto, um pro MegaPetro que foram, teve coisas apreendida e outro pro
Oliveira, daí os outros postos não teve nada apreendido e daí não gerou procedimento, foi só cumprido a
Advogado Defesa: Mas o contexto, a investigação …….
Testemunha: É o geral
Advogado Defesa: Da eleição de 2016
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Testemunha: Isso, é.
Advogado Defesa: É, com relação a candidata Vera, foi identificado algum, algum documento, ela autorizando alguma compra em nome dela,
que ela tenha efetuado com ….
Testemunha: Não, não, lá tanto que no posto Favaretto lá, falando desse caso específico né, ã, ele foi apreendido só uma listagem com o
nome do Valdecir."
A testemunha Cristian Favaretto, reiterando o depoimento efetuado em sede de investigação policial (termo de declaração de fls. 22), aduziu
que:
"Juiz: Qual o seu nome completo, por favor?
Testemunha: Cristian Favareto
Juiz: Seu Cristian, qual sua profissão?
Testemunha: Ã, empresário
Juiz: Empresário. Ta certo. O senhor tem algum parentesco com o Gilmar, com o Jorge, Valdecir Carneiro e Vera Lucia Lucion?
Testemunha: ã ã (testemunha faz movimento de negação com a cabeça)
Juiz: Não?
Testemunha: Faz movimento de negação com a cabeça
Juiz: O senhor vai falar como testemunha, tá, ….. o senhor tem o compromisso de falar a verdade, se o senhor ficar em silêncio de algum fato
que o senhor sabe, o senhor pode responder pelo crime de falso testemunho. Esse processo era, é inicialmente contra o Gilmar, o Jorge, o
Valdecir e a Vera, sendo que o Valdecir e a Vera acusados de dar vantagem pra eleitores Jorge e Gilmar, ã, que era combustível para esses
eleitores, né, ã, pra obter votos em favor da candidatura, é, pra vereadora da Vera, é, o que que o senhor sabe sobre esses fatos?
Testemunha: Sobre isso nada, a única coisa como eu disse na última audiência, eu abri um cadastro pro Carneiro abastecer a prazo, ele me
deu uma relação de placas, eu emiti o boleto que ele abastece do dia primeiro ao dia trinta, fecha a fatura e eu emito um boleto pro dia dez do
mês seguinte, na folha do cadastro ele me boto as placas, eu cadastrei algumas, não tinha dado tempo de cadastrar todas ainda, e eu …. E
assinando, e eu, se existir alguma ou coisa ou não, não tá no meu conhecimento né, e qualquer pessoa que vim lá e pedi pra mim compra
combustível, da um exemplo hipotético, se o dinheiro for de tráfico, de lavagem de dinheiro, eu não posso pedir de onde é que a pessoa tá
pegando o dinheiro, simplesmente vo vende né, entende, eu não sei de nada disso mesmo.
Juiz: Uhum, doutor?
Promotor: É, esse documento, com o número das placas que o Valcir Carneiro te deu
Testemunha: Uhum
Promotor: É, é esse que foi apreendido pela polícia, na folha vinte do processo, posso mostrar…
Juiz: Uhum
Promotor: Podia dar uma olhada aí
Testemunha: (analisa o processo que lhe foi entregue) Sim, aham, que como ele tava fazendo o cadastro, ele ficou de da as placas
Promotor: Sim
Testemunha: E daí ele ia trazendo as placas e eu fui cadastrando, algumas eu tinha cadastrado e algumas não, por isso a gente fazia
anotação pra depois de cadastradas lançasse na fatura dele
Promotor: Ele, a, então ele autorizo a, a esses veículos cuja as placas estão aqui nessa lista a abastece lá por conta dele, que ele iria pagar,
isso?
Testemunha: É, mando cadastra no cadastro dele né
Promotor: Certo, ma ou seja, uma vez cadastrado no cadastro dele, a responsabilidade pelo pagamento era dele?
Testemunha: É dele
Promotor: É dele. E aqui consta do lado, Cristian, tem um que tem dez litros, outro dez litros, outro trinta litros, ou seja, é, ele que autorizou a
essa quantidade de litros
Testemunha: Não, isso como as placas não estavam cadastrada, eu tinha que anota, pa depois que eu cadastrasse as placas, lançar elas,
entende
Promotor: Ta, e o que que…
Testemunha: Que eu nem to, eu acho que era entre três ou quatro placas que estavam cadastradas, aí não tavam ali, daí como as placas não
estavam cadastrada não tinha como lança porque a gente não faz abastecimento a prazo sem ter uma placa, entende
Promotor: Sim. Mas esse negócio de litros aqui, o que que significa isso do lado?
Testemunha: Os abastecimentos que tinham sido feitos
Promotor: Que tinham sido feitos, tá, e ele pagou, o Valcir Carneiro isso?
Testemunha: Sim, sim, até hoje se tu quiser ir que eu te faça os relatórios, até hoje ele tá usando a conta dele lá
Promotor: Ele não falou que veículos eram esses, por que que eles iam abastecer, não falou?
Testemunha: Não, na verdade, ele também, o cadastro dele, quem usa bastante é o Pata, os caminhão e as coisas da empresa, se tu olhar eu
te de os relatórios de todas as vendas, é uma quantidade bem alta, entende, o, por exemplo, esse mês de março ali ele gasto sete mil e poco,
a fox construções, eu não sei se o senhor conhece, aham, daí ele acaba usando no nome dele por, pois o nome desse senhor, não, tem
algumas pendências, daí a gente não libera a venda a prazo né
Promotor: Esse, esse, o cadastro dele você fez naquela época, antes ele não tinha então?
Testemunha: Bah, não me recordo agora, faz tempo, mas acho que aquele ele tinha feito antes pro Pata usa, que ele vinha com o caminhão
da fox lá e até no começo eu não sabia que era pro Pata né, nem…
Promotor: Ta bem, nada a mais a declarar.
Juíz: Doutor, o senhor quer perguntar diretamente, por favor?
Advogado Defesa: Cristian, ã, a candidata Vera, durante o período eleitoral, se recorda dela ter estado lá no posto de combustível?
Testemunha: (testemunha faz sinal negativo com a cabeça) Olha, na verdade eu conheci ela hoje aqui no corredor, eu nunca tive nenhum
contato e nada com ela e não…
Advogado Defesa: Também então não manteve nenhuma forma de contato contigo, nunca ligou solicitando…
Testemunha: ã ã (faz sinal negativo com a cabeça) A única pessoa que eu falava sobre esse cadastro era o Valdecir Carneiro, eu não autorizo
nenhuma pessoa a ir lá e marcar na conta de uma pessoa, sem autorização do dono, que todos os cupões e notas a prazo vão sair naquele
cpf, e daí se não for uma assinatura que ele autorizo não tenho como cobrar depois
Advogado Defesa: Ta, você disse que esse Valdecir, ele mantém o cadastro lá no posto ainda?
Testemunha: (faz sinal positivo com a cabeça) até hoje
Advogado Defesa: E tem outras pessoas que, que utilizam
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Testemunha: A fox construtora, o pai do Pata, o Pata, o caminhão da empresa dele, geralmente eles pegam diesel pra empresa lá em Vila
Lângaro
Advogado Defesa: E, e quando ele, ele indico aquelas placas ali daquele documento que o Promotor lhe mostro, ele indicou qual que era a
finalidade, qual que era a relação que eles tinha com essas pessoas?
Testemunha: (Faz sinal negativo com a cabeça) Só me deu as placas, e disse que tavam autorizado a abastece, como eu disse, eu não vo
vende uma vez a prazo sem te a placa do veículo que abasteceu né
Advogado Defesa: Ele continua ainda Cristian com, com o cadastro de placas lá autorizadas a abastecer na conta dele?
Testemunha: (Faz sinal positivo com a cabeça) Uhum
Advogado Defesa: O Valdecir
Testemunha: Sim
Advogado Defesa: Nada mai…
Juíz: Muito obrigado, o senhor está dispensado."
Pelos depoimentos judiciais que instruem o feito, bem como, pelos depoimentos realizados em sede de investigação policial, inclusive, pelo
que consta no relatório de investigações de fls. 33 e no relatório de indiciamento de fls. 36/38 e documentos apreendidos de fls. 20/21,
constata-se que de, de fato, Valdecir Carneiro mantinha cadastro no posto de gasolina Favaretto com listagem de placas autorizadas a
abastecer em seu nome para pagamento à prazo, sob sua responsabilidade. A investigação policial corrobora que alguns da listagem são de
fato familiares de Valdecir, portanto, sequer foram ouvidos. Gilmar dos Santos e Jorge Demares Vieira Lopes reconhecem ter recebido o
combustível embora neguem que houve pedido de voto. Jorge negou ter feito campanha ou adesivado o veículo, contudo, às fls. 25, consta
foto de seu veículo (fls. 26), devidamente adesivado em favor da candidata.
A testemunha Cristian afirma em seu depoimento em juízo que jamais manteve contato com a ré e que jamais houve menção ao seu nome na
venda de combustível. Reconheceu, aliás, a folha de caderno de fls. 20, apreendia pela Polícia Civil, com o nome “Valdecir Carneiro” como
sendo parte do controle do posto para abastecimento à prazo, cujas placas foram autorizadas pelo cliente Valdecir, sem que nada seja ligado
ao nome da ré.
Nos depoimentos em delegacia (fls. 31/32), constata-se que Silvano Eder de Oliveira, a princípio, proprietário de um dos veículos cujas placas
eram beneficiárias da listagem do posto, vendeu o veículo ao Sr. Roni Rodrigues cerca de dois anos antes dos fatos. Ambos alegaram jamais
receber combustível e desconhecer o Valdecir.
De tudo, causa estranheza, sim, Valdecir beneficiar com o pagamento de combustível alguém que sequer conheça. Jorge e Gilmar
reconhecem ter recebido combustível. Já Valdecir, por sua vez, reconhece que cadastrou beneficiários em combustível “que foi uma doação
de combustível que fez, pessoalmente para a candidata Vera, sem o conhecimento desta.” Ao que tudo indica, houve oferta e até entrega de
benesse visando a campanha da candidata.
Contudo, ainda que haja nos autos indícios de ocorrência do fato tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, entendo que não há
prova suficiente que leve à autoria da ré Vera. Ou seja, em toda investigação policial jamais se obteve um documento ou depoimento que
atrelasse o nome da ré na oferta do combustível, ou na manutenção do cadastro ou até mesmo conhecimento de tal distribuição. Pelo
depoimento de Valdecir Carneiro em delegacia, mesmo que informalmente tenha sugerido induzir ao pedido de voto, reconhece que o fez
pessoalmente, sem conhecimento da ré. Isso consta também no “termo de declarações” de fls. 23 em fase de Inquérito Policial, em que o
declarante Valdecir reconhece ter o cadastro de placas para abastecimento de combustível em seu nome, como doação a quem trabalhasse
na campanha, sem que a ré tivesse conhecimento. Ou seja, ainda que tenha havido o pedido de votos, denota-se que não há provas que
tenha sido formulado pela ré Vera ou a seu mando.
Não há provas nos autos, outrossim, que Valdecir trabalhasse como cabo eleitoral contratado pela candidata Vera e atuasse em seu nome.
As testemunhas de defesa, abonatórias, não conhecem dos fatos, mas corroboram a conduta da ré com pessoa de poucas posses e de vida
simples.
Há de se argumentar que a responsabilidade no plano do Direito Eleitoral comum não vincula a responsabilização criminal, porquanto,
os fundamentos de tais responsabilizações são distintos. Diferentemente da esfera eleitoral em que o pressuposto circunda na
normalidade do pleito, equilíbrio entre a campanha e higidez das eleições, na esfera penal, a responsabilidade é pessoal (artigo 5º inciso, XLV
da CF), fundada na culpa ou no dolo (artigo 18, parágrafo único, do Código Penal). No caso do crime em voga, especialmente, admitindo-se
apenas a figura dolosa. (GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral - 2. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Atlas, 2016).
Então, ainda que se vislumbre pela prova dos autos a oferta de benesse em prol da campanha da candidata e isso tenha legitimado, inclusive,
a cassação do respetivo mandato (acórdão de fls. 240/256), não há prova robusta nestes autos de que a ré Vera tenha concorrido para a
prática do fato delituoso versado na denúncia, do que exsurge não haver suporte suficiente para embasar a procedência da ação penal, razão
pela qual, a absolvição é medida que se impõe.
ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra VERA LUCIA
LUCION, ABSOLVENDO A RÉ, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
Custas pela União.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, procedam-se às anotações necessárias. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Tapejara, 10 de julho de 2019
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 100ª ZE

102ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-66.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Alecrim
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ALECRIM (ADV(S) ADRIANA REGINA SCHMIDT KUHN-OAB 97227,
CASSIO LEDUR KUHN-OAB 97494, MARCO ANTONIO KUHN-OAB 97991 E NEUSA LEDUR KUHN-OAB 50967)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO JOSÉ SPOHR E RODRIGO HUBER (ADV(S) ADRIANA REGINA SCHMIDT KUHN-OAB 97227, CASSIO
LEDUR KUHN-OAB 97494, MARCO ANTONIO KUHN-OAB 97991 E NEUSA LEDUR KUHN-OAB 50967)
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Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro de Alecrim, referente ao exercício financeiro de 2018.
O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar, não foram solicitados documentos complementares ao exame das contas.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, não foi necessário abertura de prazo para diligências.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro de Alecrim.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Observe-se que a obrigação de prestar contas encontra previsão expressa na Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
Registre-se que, cumprido pelo partido o mandamento constitucional, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando
estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza, no termos do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
Art. 46 Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas se
do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Movimento Democrático Brasileiro de Alecrim, exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-59.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Vera Cruz
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTO VERA CRUZ (ADV(S) JAIR DARLEI BENKE-OAB 50295)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME DOMINGOS TAFFAREL E CAMILA BONKEVICH (ADV(S) JAIR DARLEI BENKE-OAB 50295)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista de Porto Vera Cruz, referente ao exercício financeiro de 2018.
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O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar, não foram solicitados documentos complementares ao exame das contas.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, foi necessário abertura de prazo para complementação de documentação com apresentação dos comprovantes de
gastos.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista de Porto Vera Cruz.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Observe-se que a obrigação de prestar contas encontra previsão expressa na Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
Registre-se que, cumprido pelo partido o mandamento constitucional, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando
estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza, no termos do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
Art. 46 Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas se
do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista de Porto Vera Cruz, exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I,
da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-73.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Santo Cristo
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : PROGRESSITAS - PP DE SANTO CRISTO (ADV(S) ERNO SANDER-OAB 14068)
RESPONSÁVEL(S) : CARMO AFONSO MALLMANN, MÁRCIO LUIS ROHDE MULLER E PAULO ROGÉRIO TEIXEIRA (ADV(S) ERNO
SANDER-OAB 14068)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
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O Partido Progressista, PP de Santo Cristo, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do art. 28, § 3º,
da Resolução n. 23.546/17 do TSE, a qual foi recebida e autuada. Em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução de contas, foi publicado o edital
n. 15/2019 (fl.34).
O prazo do edital transcorreu sem impugnação.
A unidade técnica emitiu manifestação em conformidade com o art. 45, IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação pela aprovação das contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Compete à Justiça Eleitoral fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se
elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas (art. 34, da Lei
n.9096/95).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter movimentado recursos financeiros no exercício de 2018.
Não foram localizados extratos bancários em nome da Agremiação.
Ainda, não há nos autos qualquer indicação de que a agremiação tenha recebido repasses de quotas do fundo partidário ou tenha emitido
recibos de doações ou contribuições recebidas.
Nos casos em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em dinheiro, a Lei dos Partidos Políticos desobriga
os órgãos partidários municipais de apresentar as contas. É suficiente a declaração de que não houve arrecadação nem aplicação de recursos
no período do exercício financeiro apurado, conforme regra prevista no art.32, in verbis:
Art. 32 o partido está obrigado a enviar, anualmente, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte.
(...) § 4 os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Por derradeiro, ressalta-se que, publicado edital concedendo prazo para
outros interessados apresentarem impugnação das contas, não houve manifestações nos autos, o que, de certa forma, corrobora para a sua
regularidade.
Registre-se que, comprovada a ausência de movimentação de recursos, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Pelas razões expostas, e acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias e
determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Progressista- PP - de Santo Cristo-RS, exercício financeiro de
2018, na forma do art. 32, §4º, da Lei n.9096/95 c/c o art. 45, VIII, a, da Resolução n.23.546/17 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-51.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Cristo
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO CRISTO (ADV(S) CRISTIAN D'ÁVILA ASSMANN-OAB 84867 E
LUIZ ALFREDO OST-OAB 14829)
RESPONSÁVEL(S) : DELMAR KAFER E CÉSAR ALGUSTO OST (ADV(S) CRISTIAN D'ÁVILA ASSMANN-OAB 84867 E LUIZ ALFREDO
OST-OAB 14829)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Santo Cristo, referente ao exercício financeiro de 2018.
O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar, não foram solicitados documentos complementares ao exame das contas.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, não foi necessário abertura de prazo para diligências.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Santo Cristo.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Observe-se que a obrigação de prestar contas encontra previsão expressa na Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
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IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
Registre-se que, cumprido pelo partido o mandamento constitucional, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando
estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza, no termos do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
Art. 46 Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas se
do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Santo Cristo, exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-96.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Vera Cruz
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PORTO VERA CRUZ (ADV(S) ADRIANO JOSÉ OST-OAB 48228)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI KUCNER E ELIAS GIOVANI HORN (ADV(S) ADRIANO JOSÉ OST-OAB 48228)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Porto Vera Cruz, referente ao exercício financeiro de 2018.
O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar, não foram solicitados documentos complementares ao exame das contas.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, não foi necessário abertura de prazo para diligências.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Porto Vera Cruz.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Observe-se que a obrigação de prestar contas encontra previsão expressa na Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
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Registre-se que, cumprido pelo partido o mandamento constitucional, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando
estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza, no termos do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
Art. 46 Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas se
do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Porto Vera Cruz, exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-29.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Lucena
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTO LUCENA (ADV(S) MARIO BENEDITO KNAPP-OAB 23466)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO AMÉRICO MONTINI, MAGNO CRISTIANO PINTO E ERONES LIBARDONI DOS SANTOS (ADV(S) MARIO
BENEDITO KNAPP-OAB 23466)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista de Porto Lucena, referente ao exercício financeiro de 2018.
O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar, não foram solicitados documentos complementares ao exame das contas.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, não foi necessário abertura de prazo para diligências.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista de Porto Lucena.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Observe-se que a obrigação de prestar contas encontra previsão expressa na Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
Registre-se que, cumprido pelo partido o mandamento constitucional, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando
estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza, no termos do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
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Art. 46 Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas se
do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista de Porto Lucena, exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-81.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Vera Cruz
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE PORTO VERA CRUZ (ADV(S) JAIR DARLEI BENKE-OAB 50295)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANDRADE DE MATOS E ÉDER OVILEIRA DA COSTA (ADV(S) JAIR DARLEI BENKE-OAB 50295)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro de Porto Vera Cruz, referente ao exercício financeiro de 2018.
O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar, não foram solicitados documentos complementares ao exame das contas.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, não foi necessário abertura de prazo para diligências.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro de Porto Vera Cruz.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Observe-se que a obrigação de prestar contas encontra previsão expressa na Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
(...)
Registre-se que, cumprido pelo partido o mandamento constitucional, compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando
estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza, no termos do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017:
Art. 46 Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
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a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas se
do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Movimento Democrático Brasileiro de Porto Vera Cruz, exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46,
I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 10 de julho de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE

105ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2019
A Doutora FLÁVIA MACIEL PINHEIRO GIORA, Juíza Eleitoral, substituta, da 105ª Zona de Campo Bom-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 Tiradentes, 160, Centro,
em Campo Bom/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31, §1º, § 2º e §3º todos da Resolução/TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à
Prestação de Contas Anual - Exercício 2017, Partido dos Trabalhadores – PT de Campo Bom/RS.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, exercício 2017, com a finalidade de regularizar
situação de inadimplência do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Campo Bom/RS dos seguintes órgãos partidários
municipais; prazo de impugnação; prazo de impugnação
Partido dos Trabalhadores – PT Pet 16-722019.6.21.105
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar a documentação objeto deste
edital, obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custa de reprografia, art. 31, §1º, Resolução/TSE
23.546/17. Ainda, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir do término do prazo de 15 (quinze) dias destinado ao exame de qualquer
interessado, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, art. 31, § 3º, Resolução/TSE 23.546/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no DEJERS e
afixar no local de costume.
Campo Bom-RS, 30 de maio de 2019. (a) Cosme Coelho de Souza Neto, Chefe de Cartório da 105ª Zona Eleitoral, em substituição, preparei e
conferi.
FLÁVIA MACIEL PINHEIRO GIORA
Juíza Eleitoral da 105 ZE, substituta

108ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Entre os dias 03 e 14 de junho de 2019, a 108ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº 003/2019, publicado
no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 14/01/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e
administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral da 108ª Zona.
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110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 072/2019 - 110ª ZE
A Doutora CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER, Juíza Eleitoral Substituta da 110ª Zona de Tramandaí-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí,foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político do município de Tramandaí/RS:
PR – Partido Republicano (22) – Tramandaí – (Pet 61-61.2018.6.21.0110 – Prot. 7.072/2019)
Gilberto Schardonzin Jacobi (presidente)
Desiree Seidenkranz (tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação, que
deve ser apresentada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59,
da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Tramandaí-RS, 11 de julho de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER,
Juíza Eleitoral Substituta

117ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 014/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor MÁRCIO CÉSAR SFREDO MONTEIRO, Juiz Eleitoral da 117ª Zona, NÃO-ME-TOQUE, Circunscrição do
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Liberato Salzano, 146,
sala 01, Centro, em Não-Me-Toque/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício 2018 dos órgãos partidários
municipais a seguir nominados:
PT de Tio Hugo/RS – Responsáveis: Márcio Vieira Sperotto (Presidente até 20/02/2018) e Valmor Nogueira Vieira (Tesoureiro até 20/02/2018).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugnar a declaração de ausência de
movimentação de recursos, mediante petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Não-Me-Toque, 11 de julho de 2019.
Eu, KATIANE TERESINHA WORM, Chefe de Cartório, preparei e conferi.
MÁRCIO CÉSAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª Zona.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 6-80.2015.6.21.0133
EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
EXEQUENTE(S) : FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S) : FABIO DANIEL DE SOUZA WRASSE (ADV(S) BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154 E DANIEL PAUSE DA PAIXÃOOAB 91529)
Vistos.
Ante os termos da petição da fl. 317, desarquivem-se os autos. Ato contínuo, possibilite-se a carga dos autos ao peticionário pelo prazo de 10
dias.
Triunfo, 10 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 292-24.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 E 301 DO CE - ART. 29,71 E 288 DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALMIR DE OLIVEIRA (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925 E LEONARDO SCHMIDT COSTA-OAB 108445), JAIRO
ROBERTO COSTA KERSTING (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925, LEONARDO SCHMIDT COSTA-OAB 108445 E PATRICIA
MOREIRA RENOSTO-OAB 56971), JOSÉ RUI DA ROSA ISIDORIO (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREFF-OAB 7108), JOÃO BATISTA VIEGAS
(ADV(S) SILVANI FATIMA BERLE-OAB 57.138), JOÃO BATISTA DOS REIS CUNHA (ADV(S) SIMBARD JONES FERREIRA LIMA-OAB
63344 E VITÓRIA LEMOS DA SILVA-OAB 114501)
Vistos.
Interposto o recurso de apelação, reencaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para que apresente as necessárias razões.
Triunfo, 10 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 93/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-08.2018.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : PAULO CÉSAR ÁVILA DA SILVA (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADO-OAB
81.253, GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67472), ROBERTA DA ROSA COSTA (ADV(S)
BRUNA DE SOUZA FRANCO-OAB 91154), LURDES DE FÁTIMA SIMÕES PADILHA (ADV(S) ELISÂNGELA CORRÊA-OAB 46E427, JULIO
BERILO DOS SANTOS NETO-OAB 98807, MARCIO ISRAEL DA SILVA PIZZIO-OAB 89868 E SIMBARD JONES FERREIRA LIMA-OAB
63344), LOURDES MARIA GASTALDO (ADV(S) GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676)
Vistos.
Intime-se, em regime de urgência, Roberta da Rosa Costa, para imediato cumprimento das condições estipuladas para a suspensão
condicional do processo, devendo, para tanto, comparecer no prazo de 48 horas ao Cartório Eleitoral da 133ª Zona Eleitoral de Triunfo.
Expeça-se a pertinente Carta Precatória ao Juizo da 50ª Zona Eleitoral de São Jerônimo/RS, observando-se o recente endereço apresentado
pelo Ministério Público Eleitoral. Ainda, considerando a reincidência no descrumprimento, solicite-se ao Juízo Deprecado que faça constar do
mandado que o não comparecimento dará ensejo a suspensão do benefício e ao subsequente prosseguimento da Ação Penal, em seu
desfavor. Faça-se acompanhar cópia desta decisão.
Triunfo, 10 de julho de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-90.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) JOÃO ELDERI DE OLIVEIRA COSTA-OAB
32155)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO DE FREITAS JESUS E SILVIO LUIZ FRASSON (ADV(S) JOÃO ELDERI DE OLIVEIRA COSTA-OAB
32155)
Rh.
Ciente do exame preliminar efetuado pela unidade técnica. Nos termos do art. 31 §5º em conjunto com o art. 34 §3º, determino a INTIMAÇÃO
do órgão municipal do PCdoB e de seus responsáveis para que se manifestem acerca do pedido de Impugnação do Ministério Público (fl. 46),
bem como do Exame Preliminar (fl. 50), no prazo de 20 (vinte) dias. O Partido e/ou responsáveis deverão retirar no Cartório Eleitoral da 136ª
ZE cópias dos documentos acima arrolados.
Publique-se. Intime-se.
Caxias do Sul, 10 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-75.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) MARCIO TADEU AMARAL-OAB 49132)
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RESPONSÁVEL(S) : MARCIO TADEU AMARAL E ALEXANDRE FERNANDO BENETTI LOVATO (ADV(S) MARCIO TADEU AMARAL-OAB
49132)
Rh.
Ciente do exame preliminar efetuado pela unidade técnica. Nos termos do art. 31 §5º em conjunto com o art. 34 §3º da Resolução TSE
23.546/2017, determino a INTIMAÇÃO do órgão municipal do SOLIDARIEDADE - SD de Caxias do Sul - e de seus responsáveis para que se
manifestem acerca do pedido de Impugnação do Ministério Público (fl. 53), bem como do Exame Preliminar (fl. 55), no prazo de 20 (vinte) dias.
O Partido e/ou responsáveis deverão retirar no Cartório Eleitoral da 136ª ZE cópias dos documentos acima arrolados.
Publique-se. Intime-se.
Caxias do Sul, 10 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE

137ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-96.2019.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO RIGON E FELIPE NUNES MARTINS (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de São Marcos/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme § 3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 08).
Publicado o edital no DEJERS (fl. 20), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 24 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 26).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O extrato bancário juntado a fls. 22 não apresentam movimentação financeira, acrescido a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis
da análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17, declaro as contas prestadas e
aprovadas as contas do exercício 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual do exercício 2018, tombada sob o número 8-96.2019.6.21.0137, do Partido da Social
Democracia Brasileira, sediado no município de São Marcos é para APROVAR as contas.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 08 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-66.2019.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
RESPONSÁVEL(S) : JEAN CARLO RIZZON E EDSON LUIZ SUBTIL ALVES (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro de São Marcos/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme § 3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 09).
Publicado o edital no DEJERS (fl. 19), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 24 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 26).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O extrato bancário juntado a fls. 21, apresenta movimentação financeira de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), valor insignificante
para o deslinde da demanda, acrescido a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis da análise técnica e do MPE, com fulcro no art.
45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17, declaro as contas prestadas e aprovadas as contas do exercício 2018 do Partido
Trabalhista Brasileiro do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual do exercício 2018, tombada sob o número 10-66.2019.6.21.0137, do Partido Trabalhista
Brasileiro, sediado no município de São Marcos é para APROVAR as contas.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 08 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU - Juiz Eleitoral da 137ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-59.2019.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO UBIRATÃ DOS REIS-OAB 44526)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO POHLOD KAPP E PEDRO FERRARI TELES (ADV(S) JOÃO UBIRATÃ DOS REIS-OAB 44526)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de São Marcos/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme § 3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 08).
Publicado o edital no DEJERS (fl. 13), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 17 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 19).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O extrato bancário juntado a fls. 15 não apresentam movimentação financeira, acrescido a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis
da análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17, declaro as contas prestadas e
aprovadas as contas do exercício 2018 do Partido dos Trabalhadores do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual do exercício 2018, tombada sob o número 4-59.2019.6.21.0137, do Partido dos
Trabalhadores, sediado no município de São Marcos é para APROVAR as contas.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 08 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-29.2019.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : RUI ANTONIO BORBA E RENATA CAMPOS RODRIGUES BORBA (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira de São Marcos/RS.
O partido apresentou a declaração completa sem movimentação financeira (fl. 05/39).
Publicado o edital no DEJERS (fl. 44), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 48 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 50).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O extrato bancário juntado a fls. 46, não apresenta movimentação financeira acrescido a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis da
análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17, declaro as contas prestadas e
aprovadas as contas do exercício 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual do exercício 2018, tombada sob o número 6-29.2019.6.21.0137, do Partido da Social
Democracia Brasileira, sediado no município de São Marcos é para APROVAR as contas.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 08 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-81.2019.6.21.0137
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
RESPONSÁVEL(S) : GENILSON MARCON E GERALDO SANDRI (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Progressistas de São Marcos/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme § 3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 08).
Publicado o edital no DEJERS (fl. 18), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 23 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 25).
É o relatório. Decido.
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Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O extrato bancário juntado a fls. 20, apresenta movimentação financeira de R$ 12,76 (doze reais e setenta e seis centavos), valor insignificante
para o deslinde da demanda, acrescido a inexistência de impugnação e pareceres favoráveis da análise técnica e do MPE, com fulcro no art.
45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17, declaro as contas prestadas e aprovadas as contas do exercício 2018 do
Progressistas do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual do exercício 2018, tombada sob o número 9-81.2019.6.21.0137, do Progressistas,
sediado no município de São Marcos é para APROVAR as contas.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 08 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 137ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-38.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: David Canabarro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JACONDO VANZELLA-OAB 13247)
RESPONSÁVEL(S) : SIDINEI DEBASTIANI E LEANDRO CESAR SEGANFREDO (ADV(S) JACONDO VANZELLA-OAB 13247)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro município de David Canabarro/RS,
apresentada por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 03), firmada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Publicado o Edital n. 20/2019 no DEJERS, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl. 23.
O Cartório Eleitoral emitiu certidão informando que o partido político possuía conta bancária, não registrou movimentação de recursos
financeiros, não registrou emissão de recibos de doação anual e não há registro de recebimento de recursos do Fundo Partidário (fl. 26).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 28).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e pela aprovação das contas
do partido político (fl. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem apresentar anualmente sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da
Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), requisito observado pela agremiação partidária.
O partido político apresentou a Prestação de Contas Partidária por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 03),
informando que “não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza”.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
A Lei n. 13.165/15 incluiu o §4º do art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os Partidos Políticos ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação financeira, exigindo-se a declaração da ausência de movimentação de recurso;
requisito observado pela agremiação partidária.
A veracidade da declaração de ausência de movimentação de recursos está condicionada à verificação nos sistemas disponibilizados à Justiça
Eleitoral para fiscalização das contas partidárias e, consoante certidão de fl. 26, no exercício financeiro de 2018, a agremiação partidária
possuía conta bancária, não registrou movimentação de recursos financeiros, não registrou a emissão de recibos de doação anual e não
registrou recebimento de verbas do Fundo Partidário. Além disso, as contas não foram impugnadas, conforme certidão de fl. 23.
Diante do exposto, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017, JULGO PRESTADAS e
APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município de David Canabarro/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Casca, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-39.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Vanini
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ANDREZA DAL MOLIN-OAB 74224, CLÁUDIA RIVA-OAB 104525, CARLOS
ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRÉ TIBOLA-OAB 94.301)
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RESPONSÁVEL(S) : CELIO COLLE, CARLITOS NATALINO COLLE, FLAVIO GABRIEL DA SILVA E ALFEU TIBOLLA (ADV(S) ANDREZA
DAL MOLIN-OAB 74224, CLÁUDIA RIVA-OAB 104525, CARLOS ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRÉ TIBOLA-OAB
94.301)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício 2018, do Partido dos Trabalhadores do município de Vanini/RS, apresentada por
meio de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 03), firmada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Publicado o Edital n. 20/2019 no DEJERS, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl. 20.
O Cartório Eleitoral emitiu certidão informando que o partido político não possuía conta bancária, não registrou movimentação de recursos
financeiros, não registrou emissão de recibos de doação anual e não há registro de recebimento de recursos do Fundo Partidário (fl. 23).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 25).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e pela aprovação das contas
do partido político (fl. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem apresentar anualmente sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da
Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), requisito observado pela agremiação partidária.
O partido político apresentou a Prestação de Contas Partidária por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 03),
informando que “não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza”.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
A Lei n. 13.165/15 incluiu o §4º do art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os Partidos Políticos ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação financeira, exigindo-se a declaração da ausência de movimentação de recurso;
requisito observado pela agremiação partidária.
A veracidade da declaração de ausência de movimentação de recursos está condicionada à verificação nos sistemas disponibilizados à Justiça
Eleitoral para fiscalização das contas partidárias e, consoante certidão de fl. 23, no exercício financeiro de 2018, a agremiação partidária não
possuía conta bancária, não registrou movimentação de recursos financeiros, não registrou a emissão de recibos de doação anual e não
registrou recebimento de verbas do Fundo Partidário. Além disso, as contas não foram impugnadas, conforme certidão de fl. 20.
Diante do exposto, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, c/c art. 46, I, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017, JULGO PRESTADAS e
APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores do município de Vanini/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Casca, 10 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

141ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 017/2019 - 141ª ZONA ELEITORAL.
PROCESSO: 8-84.2019.6.21.0141 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 24.190/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL PSB – SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ADV: HORÁCIO DA SILVA JACQUES OAB/RS: 36.673
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
Relação das contas bancárias abertas (art. 29, III da Resolução TSE n. 23.546/17);
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
exame da prestação de contas.
Santo Antônio das Missões, 10 de julho de 2019
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À consideração do EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
ALESSANDRO MENIN RIZZO
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE 018/2019 - 141ª ZONA ELEITORAL.
PROCESSO: 7-02.2019.6.21.0141 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 24.077/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL PROGRESSISTAS – SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ADV: GLASFIRA BARCELOS AMARANTE - OAB/RS: 87.556
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.546/17);
Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Santo Antônio das Missões, 10 de julho de 2019
À consideração do EXMA. Sra. Juíaza Eleitoral
ALESSANDRO MENIN RIZZO
Chefe de Cartório

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 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)
Vistos.
Intimem-se o partido e seus responsáveis para que, no prazo de 10 (dez) dias, reapresentem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício, já que nos documentos apresentados nas fls. 83 e 84 constam o nome de partido e município diverso a que se referem
os presentem autos, sob pena das contas serem julgadas não prestadas.
Diligências legais.
Bagé, 11 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 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.
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Intime-se o partido para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o bloqueio do valor de fl. 207, nos termo do art. 854, § 3º, do
Código de Processo Civil.
Diligências legais.
Bagé, 11 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-96.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barão de Cotegipe
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) VALDIR FARINA-OAB 30850)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR ZANELLA E GRAZIELI MARTIN (ADV(S) VALDIR FARINA-OAB 30850)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Progressistas - PP de Barão de Cotegipe/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 14/06/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 024/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 13).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Progressistas - PP de Barão de Cotegipe/RS, relativas ao exercício de
2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do 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”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Progressistas - PP de Barão de Cotegipe/
RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 10 de julho de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-14.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) DANIELA FONTANA DORNELES-OAB 063094)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO RICARDO DE CAMARGO DORNELES E TIAGO LOSS (ADV(S) DANIELA FONTANA DORNELES-OAB 063094)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Verde - PV de Erechim/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 14/06/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 024/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 13).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Verde - PV de Erechim/RS, relativas ao exercício de 2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
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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”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Verde - PV de Erechim/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 10 de julho de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-07.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barão de Cotegipe
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
RESPONSÁVEL(S) : DJEOVANI PEDRO KRECZYNSKI E CASSIANE ZAIONS (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Barão de Cotegipe/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 23/05/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 024/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 13).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Barão de Cotegipe/RS, relativas ao
exercício de 2018.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do 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”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Barão de
Cotegipe/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 10 de julho de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-24.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ROGÉRIO PEDOT AGUILAR-OAB 59846)
RESPONSÁVEL(S) : ANA LÚCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA E MÁRIO ROGÉRIO ROSSI (ADV(S) ROGÉRIO PEDOT AGUILAR-OAB 59846)
Vistos.
Considerando o parecer conclusivo pela desaprovação das contas, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que
ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo, conforme prevê o art. 38 da Resolução 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao MPE pelo prazo de 3 (três) dias.
Erechim, 10 de julho de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
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150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 50-09.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral - Pedido de reconsideração de indeferimento de RAE (ALISTAMENTO)
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUÍZA ELEITORAL: AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
REQUERENTE(S) : DIONATAN CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) CLÁUDIA MACHRY-OAB 40630)
INTERESSADO-ZONA(S) : 150ª ZONA ELEITORAL/RS
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de alistamento eleitoral de DIONATAN CARLOS DE OLIVEIRA
DA SILVA (fls. 02/03).
Foram acostados com o pedido de reconsideração instrumento de mandato e uma conta de energia elétrica (fls. 04/05).
A documentação relativa ao Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE indeferido foi juntada às fls. 07/19.
Encaminhados os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, adveio parecer pelo indeferimento do pedido (fls. 23/23v).
Foi juntada a correspondência devolvida pelos Correios, não procurada pelo destinatário após 3 (três) tentativas de entrega (fl. 25).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Passo a fundamentar e decidir:
A conta de energia em nome do requerente juntada à fl. 05 não prova que o mesmo resida no endereço.
Merece destaque o fato de que a transferência da titularidade da conta de energia para o nome do requerente ocorreu no mesmo dia em que
este realizou o requerimento de alistamento eleitoral junto ao Cartório Eleitoral, consoante demonstram os documentos de fls. 07/08.
Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público Eleitoral no parecer de fls. 23/23v, o consumo de 50 kWh não condiz com as despesas
elétricas de imóvel residencial.
O requerente argumenta, ainda, em seu pedido de reconsideração, que o fato de não ter sido encontrado no dia da vistoria não significa que
não resida no local.
No entanto, razão não assiste ao requerente.
Não se tratou de apenas uma visita ao endereço. Foram 3 (três) tentativas de entrega da correspondência pelos Correios, nas quias o carteiro
sequer foi atendido, consoante demostram o documento de fl. 13 e a correspondência devolvida acostada à fl. 25.
Além disso, o servidor da Justiça Eleitoral também não localizou ninguém no endereço no dia em que realizou a diligência, conforme certidão
de fl. 14.
Ainda, conforme já apontado na decisão que indeferiu o requerimento de alistamento eleitoral, as fotos acostadas às fls. 15 e 16 demonstram
tratar-se de um pequeno galpão aparentemente inabitado.
Portanto, o pedido de reconsideração não trouxe nenhum argumento ou documento idôneo que convencesse esse Juízo a reconsiderar a
decisão inicial de indeferimento do RAE.
Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração, facultado ao requerente novo pedido de alistamento eleitoral com apresentação de
documentação idônea que efetivamente comprove o seu local de residência ou que demonstre vínculo profissional, patrimonial ou
comunitário, sem prejuízo de nova diligência in loco, acaso este juízo entenda necessário.
Intimem-se.
Capão da Canoa, 11 de julho de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-86.2019.6.21.0150
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 SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) SILVANA GONÇALVES PINHEIRO
SCHACKER-OAB 77812)
RESPONSÁVEL(S) : FLÁVIO ALBERTO DE LARA E BEATRIZ MARIA DOS SANTOS (ADV(S) SILVANA GONÇALVES PINHEIRO
SCHACKER-OAB 77812)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Capão da Canoa, relativa ao exercício financeiro de
2018 (fls. 02/34).
Foi conferida publicidade às contas apresentadas com a publicação do Edital 15/2019, tendo transcorrido sem impugnações o prazo
estabelecido no art. 31, §3º, da Resolução TSE 23.546/17 (fls. 35/37 e 39).
Exarado o exame preliminar de fls. 40/40v, foi determinada a complementação faltantes, conforme despacho de fl. 42.
Em atendimento à determinação, foram juntados documentos complementares pelo partido (fls. 46/55).
Sobreveio parecer da unidade técnica pela regularidade das contas apresentadas (fl. 56/56v).
Em parecer, no mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, sem qualquer ressalva (fl. 58).
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Não tendo havido impugnação às contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB 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 Socialista Brasileiro - PSB de Capão da Canoa, relativas ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, anote-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 11 de julho de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE

152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 27/2018
O Excelentíssimo Senhor, Doutor GÉRSON MARTINS DA SILVA, MM. Juiz Eleitoral, em substituição, na 152ª Zona, CARLOS BARBOSA,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Rui Barbosa, 126 – Sala
208, em Carlos Barbosa, que encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos temos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e
arts. 28, §2º, e 45 da Resolução TSE n. 23.546/2015, as Prestações de Contas Anuais sem movimentação financeira – Exercício 2018, do
diretório municipal.
OBJETO: Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido político:
Carlos Barbosa: Partido Social Cristão - PSC.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação sob forma de “petição”
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no lugar de costume.
Carlos Barbosa, 12 de julho de 2019.
Eu, Afrânio Rita Rodrigues, Chefe de Cartório da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GÉRSON MARTINS DA SILVA,
Juiz Eleitoral na 152ª Zona Eleitoral.

154ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
A Doutora Márcia Rita de Oliveira Mainardi, Juíza Eleitoral da 154ª Zona de Arroio do Tigre-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 25 de Julho, 343, centro,
em Arroio do Tigre, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício 2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação dos recursos dos partidos abaixo relacionados:
- Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Tunas– RS – Responsáveis: Delcirio Bonfanti e Marcos Dalmar de Campos;
- Partido Republicano Brasileiro (PRB) de Tunas – RS – Responsáveis: Edson Sott e Ana Maria Bugs Nunes.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Arroio do Tigre-RS, 11 de julho de 2019.
Eu, Saulo Éverton Darós, Chefe de Cartório da 154ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-74.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - . OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Jacuizinho
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, JURACI VALDIR DE OLIVEIRA E SUZETE APARECIDA DE CAMPOS IORA
Vistos.
RELATÓRIO:
Trata-se de expediente de Contas Eleitorais referente às Eleições Gerais de 2018, relativo ao Partido Social Democrático – PSD de Jacuizinho.
Não houve apresentação das contas. Citados, a agremiação partidária e os seus responsáveis quedaram-se inertes (fls. 21-24).
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 26).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Observo que, apesar de devidamente cientificados, o órgão partidário e os responsáveis permaneceram omissos.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, estabelece que nas Eleições de 2018 devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários
nacionais, estaduais e municipais conforme dispõe seu art. 48:
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…,)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.”
Nos termos do art. 48, §11 da referida Resolução, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do
dever de prestar contas.
Não há, portanto, elementos que eximam o órgão partidário de sua obrigação de apresentar as contas de campanha.
Inexistem nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da movimentação financeira do Partido durante o pleito 2018.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais do Partido Social Democrático – PSD de Jacuizinho relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, IV da Res. TSE 23.553/2017, com a pena de perda do recebimento da quota do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão (art. 83, II, Res. TSE 23.553/2017).
Quanto à suspensão do registro ou da anotação do diretório perante o Tribunal Regional Eleitoral, seguindo entendimento firmado pela
Presidência do TRE/RS, fundamentado em Medida Cautelar deferida na ADI n. 6032, deixo de aplicar .
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Arroio do Tigre, 10 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-36.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Tunas
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, EDSON SOTT E ANA MARIA BUGS NUNES
Vistos.
RELATÓRIO:
Trata-se de expediente de Contas Eleitorais referente às Eleições Gerais de 2018, relativo ao Partido Republicano Brasileiro - PRB de Tunas.
Não houve apresentação das contas. Como não há órgão diretivo vigente para a agremiação, a Citação para suprir a omissão se deu através
do órgão Estadual (fl. 19).
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 21).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017.
Observo que, apesar de devidamente cientificados, o órgão partidário e os responsáveis permaneceram omissos.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, estabelece que nas Eleições de 2018 devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários
nacionais, estaduais e municipais conforme dispõe seu art. 48:
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…,)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.”
Nos termos do art. 48, §11 da referida Resolução, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do
dever de prestar contas.
Não há, portanto, elementos que eximam o órgão partidário de sua obrigação de apresentar as contas de campanha.
Inexistem nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da movimentação financeira do Partido durante o pleito 2018.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais do Partido Republicano Brasileiro - PRB de Tunas, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, IV da Res. TSE 23.553/2017, com a pena de perda do recebimento da quota do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão (art. 83, II, Res. TSE 23.553/2017).
Quanto à suspensão do registro ou da anotação do diretório perante o Tribunal Regional Eleitoral, seguindo entendimento firmado pela
Presidência do TRE/RS, fundamentado em Medida Cautelar deferida na ADI n. 6032, deixo de aplicar .
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Arroio do Tigre, 10 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-22.2018.6.21.0154
DE COMITÊ FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES GERAIS
2018
PROCEDÊNCIA: Estrela Velha
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, NILTON ARAÚJO E LUCIMAR STEFANELLO
Vistos.
RELATÓRIO:
Trata-se de expediente de Contas Eleitorais referente às Eleições Gerais de 2018, relativo ao Partido da Social Democracia Brasileira PSDB de Estrela Velha.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Não houve apresentação das contas. Citados, a agremiação partidária e os seus responsáveis quedaram-se inertes (fls. 17 e 18).
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 20).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017.
Observo que, apesar de devidamente cientificados, o órgão partidário e os responsáveis permaneceram omissos.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, estabelece que nas Eleições de 2018 devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários
nacionais, estaduais e municipais conforme dispõe seu art. 48:
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…,)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.”
Nos termos do art. 48, §11 da referida Resolução, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do
dever de prestar contas.
Não há, portanto, elementos que eximam o órgão partidário de sua obrigação de apresentar as contas de campanha.
Inexistem nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da movimentação financeira do Partido durante o pleito 2018.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Estrela Velha, relativas às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, IV da Res. TSE 23.553/2017, com a pena de perda do recebimento da quota do fundo
partidário enquanto perdurar a omissão (art. 83, II, Res. TSE 23.553/2017).
Quanto à suspensão do registro ou da anotação do diretório perante o Tribunal Regional Eleitoral, seguindo entendimento firmado pela
Presidência do TRE/RS, fundamentado em Medida Cautelar deferida na ADI n. 6032, deixo de aplicar .
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Arroio do Tigre, 10 de julho de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE

168ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-55.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : ROSA DE OLIVEIRA E ANILSO JOSÉ DE GOES (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira de Faxinalzinho/RS.
Examinadas as contas, a unidade técnica emitiu parecer e apontou as seguintes irregularidades:
“Item 3.1) Receitas sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados recursos financeiros de origem
não identificada na conta-corrente 604289906, agência 753 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul no montante de R$ 335,00.
Data: 26/03/2018
Movimentação Bancária: 1022-Depósito em dinheiro - Correspondente
Valor: 200,00
Data: 09/11/2018
Movimentação Bancária: 0022-Depósito em dinheiro
Valor: 135,00
TOTAL 335,00;
Item 4.1) Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Nos termos dos artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem receber
doações ou contribuições que contenham o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados. Ocorre que, analisando
os extratos bancários do Partido em exame, verificou-se que, em alguns casos, não há coincidência entre a identificação constante no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fls. 39) e os créditos identificados nos extratos bancários (fls. 75), alcançando o montante de R$
335,00, conforme abaixo:
Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Valor: 200,00
Contribuinte, de acordo com o demonstrativo de contribuições recebidas: Cerly de Goes
CPF/CNPJ constante no demonstrativo de contribuições recebidas: 743.223.620-87
CPF/CNPJ constante no extrato bancário: 743.225.240-87
Nome constante na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF/CNPJ registrado no extrato: Muricel G. Valentini
Extrato Bancário: fl. 75
Listagem doadores: fl. 39
Valor: 135,00
Contribuinte, de acordo com o demonstrativo de contribuições recebidas: Cerly de Goes
CPF/CNPJ constante no demonstrativo de contribuições recebidas: 743.223.620-87
CPF/CNPJ constante no extrato bancário: 305.002.819-04
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Nome constante na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF/CNPJ registrado no extrato: Macimino G.
Extrato Bancário: fl. 75
Listagem doadores: fl. 39”.
INTIME-SE o órgão partidário para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, I da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-25.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR KUSZ E VELCI PIRAN (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores de Faxinalzinho/RS.
Examinadas as contas, a unidade técnica emitiu parecer e apontou as seguintes irregularidades:
“Item 3.1) Receitas sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados recursos financeiros de origem
não identificada na conta-corrente 604458701, agência 753 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul no montante de R$ 260,08.
Data: 06/08/2018
Movimentação Bancária: 1178-Doc-E Eletrônico
Valor: 260,08;
Item 3.2) Receitas de origem identificada com o CNPJ do próprio partido no extrato bancário: Nos extratos bancários disponibilizados pelo
TSE, foram observados ingressos de recursos financeiros identificados com o CNPJ do próprio partido, no montante de R$ 260,08:
Data: 06/08/2018
Valor: 260,08
CPF/CNPJ da Contraparte no Extrato Bancário: 00.676.262/0002-51
Nome da Contraparte no Extrato Bancário: Partido dos Trabalhadores;
Item 4.1) Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Nos termos dos artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem receber
doações ou contribuições que contenham o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados. Ocorre que, analisando
os extratos bancários do Partido em exame, verificou-se que, em alguns casos, não há coincidência entre a identificação constante no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fls. 37) e os créditos identificados nos extratos bancários (fls. 74), alcançando o montante de R$
260,08, conforme abaixo:
Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Valor: 260,08
Contribuinte, de acordo com o demonstrativo de contribuições recebidas: Velci Piran
CPF/CNPJ constante no demonstrativo de contribuições recebidas: 422.151.700-00
CPF/CNPJ constante no extrato bancário: 00.676.262/0002-51
Nome constante na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF/CNPJ registrado no extrato: Partido dos Trabalhadores
Extrato Bancário: fl. 74
Listagem doadores: fl. 37”.
INTIME-SE o órgão partidário para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, I da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-92.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR PIRES LUZ E VILSON ADEMAR CONFORTIN (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Democrático Trabalhista de Faxinalzinho/RS.
Examinadas as contas, a unidade técnica emitiu parecer e apontou as seguintes irregularidades:
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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“Item 3.1) Receitas sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados recursos financeiros de origem
não identificada na conta-corrente 604162906, agência 753 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul no montante de R$ 375,50:
Data: 22/03/2018
Movimentação Bancária: 0022-Depósito em dinheiro
Valor: 73,00
Data: 10/08/2018
Movimentação Bancária: 0022-Depósito em dinheiro
Valor: 152,50
Data: 17/12/2018
Movimentação Bancária: 0022-Depósito em dinheiro
Valor: 150,00
TOTAL 375,50;
Item 4.1) Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Nos termos dos artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem receber
doações ou contribuições que contenham o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados. Ocorre que, analisando
os extratos bancários do Partido em exame, verificou-se que, em alguns casos, não há coincidência entre a identificação constante no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fls. 36) e os créditos identificados nos extratos bancários (fls. 75), alcançando o montante de R$
375,50, conforme abaixo:
Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Valor: 73,00
Contribuinte, de acordo com o demonstrativo de contribuições recebidas: Vilson Ademar Confortin
CPF/CNPJ constante no demonstrativo de contribuições recebidas: 399.006.300-68
CPF/CNPJ constante no extrato bancário: 428.472.140-20
Nome constante na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF/CNPJ registrado no extrato: João C. F. Silva
Extrato Bancário: fl. 75
Listagem doadores: fl. 36
Valor: 152,50
Contribuinte, de acordo com o demonstrativo de contribuições recebidas: Vilson Ademar Confortin
CPF/CNPJ constante no demonstrativo de contribuições recebidas: 399.006.300-68
CPF/CNPJ constante no extrato bancário: 171.817.044-00
Nome constante na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF/CNPJ registrado no extrato: Milton F. Luz
Extrato Bancário: fl. 75
Listagem doadores: fl. 36
Valor: 150,00
Contribuinte, de acordo com o demonstrativo de contribuições recebidas: Vilson Ademar Confortin
CPF/CNPJ constante no demonstrativo de contribuições recebidas: 399.006.300-68
CPF/CNPJ constante no extrato bancário: 280.406.190-68
Nome constante na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF/CNPJ registrado no extrato: Vilson T.
Extrato Bancário: fl. 75
Listagem doadores: fl. 36”.
INTIME-SE o órgão partidário para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3°, I da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as diligências necessárias, expeça-se o parecer conclusivo, nos
termos do art. 36, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, vista dos autos ao MPE, para emissão de parecer no prazo de 15 dias.
Com a manifestação do MPE, voltem os autos conclusos.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-08.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: São Valentim
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) MÁRCIO CANTELLI COMINETTI-OAB 75483)
RESPONSÁVEL(S) : JUSTINO BETLINSKI E MÁRCIO CANTELLI COMINETTI (ADV(S) MÁRCIO CANTELLI COMINETTI-OAB 75483)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de São Valentim/RS relativas ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas em 30/05/2019 (fl. 02).
Publicado o Edital n.º 009/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 104, página 79, no dia 10 de junho de 2019 (fl. 60).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 62).
O Parecer Conclusivo recomentou a aprovação das contas, com base no inciso I, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 63).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, por não se vislumbrar erros formais e materiais, tampouco falhas ou irregularidades.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Verifica-se na fl. 02 que as contas não foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro MDB de São Valentim/RS, relativas ao exercício de 2018, tão somente pela extemporaneidade, nos termos do artigo 46, inciso II, da Res. TSE
nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-24.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Entre Rios do Sul
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) INDIARA BERGAMASCHI DE FREITAS-OAB 96950)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO TORMEN E IVANIR ANTONIO MARMENTINI (ADV(S) INDIARA BERGAMASCHI DE FREITAS-OAB 96950)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores - PT, de Entre Rios do Sul/RS relativas ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas em 30/04/2019 (fl. 02).
A Unidade Técnica procedeu ao exame preliminar da documentação apresentada e constatada a ausência de documentos, dentre eles o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 45-46).
Intimada, a agremiação partidária juntou documentos (fls. 53-62)
Publicado o Edital n.º 009/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 104, página 79, no dia 10 de junho de 2019 (fl. 71).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 73).
O Parecer Conclusivo recomentou a aprovação das contas, com base no inciso I, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 74).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, por não se vislumbrar erros formais e materiais, tampouco falhas ou irregularidades.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se na fl. 02 que as contas foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Entre Rios do Sul/RS,
relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-47.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Erval Grande
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON BERTOTI E ALESSANDRO LUIZ SERAFINI (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, de Erval Grande/RS relativas ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas em 23/04/2019 (fl. 02).
A Unidade Técnica procedeu ao exame preliminar da documentação apresentada e constatada a ausência de documentos, dentre eles o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 44-45).
Intimada, a agremiação partidária juntou documentos (fls. 52-61)
Publicado o Edital n.º 009/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 104, página 79, no dia 10 de junho de 2019 (fl. 70).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 72).
O Parecer Conclusivo recomentou a aprovação das contas, com base no inciso I, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 73).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, por não se vislumbrar erros formais e materiais, tampouco falhas ou irregularidades.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Verifica-se na fl. 02 que as contas foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Erval Grande/RS,
relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-17.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Erval Grande
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
RESPONSÁVEL(S) : ADILES FÁTIMA CORADI NONNENMACHER E DIEGO MANFROI (ADV(S) FABRÍCIO NUNES-OAB 33380)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de Erval Grande/RS relativas ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas em 30/04/2019 (fl. 02).
A Unidade Técnica procedeu ao exame preliminar da documentação apresentada e constatada a ausência de documentos, dentre eles o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 46-47).
Intimada, a agremiação partidária juntou documentos (fls. 54-62)
Publicado o Edital n.º 009/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 104, página 79, no dia 10 de junho de 2019 (fl. 71).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 73).
O Parecer Conclusivo recomentou a aprovação das contas, com base no inciso I, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 74).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, por não se vislumbrar erros formais e materiais, tampouco falhas ou irregularidades.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se na fl. 02 que as contas foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Erval Grande/
RS, relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-02.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Erval Grande
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) VANESSA BERTANI-OAB 65147)
RESPONSÁVEL(S) : ELISSANDRO RUDINEI QUADRI E ALCIONE PAULO MASSI (ADV(S) VANESSA BERTANI-OAB 65147)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Erval Grande/RS relativas ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas em 26/04/2019 (fl. 02).
A Unidade Técnica procedeu ao exame preliminar da documentação apresentada e constatada a ausência de documentos, dentre eles o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 44-45).
Intimada, a agremiação partidária juntou documentos (fls. 52-61)
Publicado o Edital n.º 009/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 104, página 79, no dia 10 de junho de 2019 (fl. 70).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 72).
O Parecer Conclusivo recomentou a aprovação das contas, com base no inciso I, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 73).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, por não se vislumbrar erros formais e materiais, tampouco falhas ou irregularidades.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Verifica-se na fl. 02 que as contas foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Erval
Grande/RS, relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-10.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS GROTH E IVOLMIR DE MOURA GARCEZ (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Progressistas - PP, de Faxinalzinho/RS relativas ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas em 30/04/2019 (fl. 02).
A Unidade Técnica procedeu ao exame preliminar da documentação apresentada e constatada a ausência de documentos, dentre eles o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 48-49).
Intimada, a agremiação partidária juntou documentos (fls. 56-65)
Publicado o Edital n.º 009/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral n.º 104, página 79, no dia 10 de junho de 2019 (fl. 74).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 76).
O Parecer Conclusivo recomentou a aprovação das contas, com base no inciso I, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 77).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas, por não se vislumbrar erros formais e materiais, tampouco falhas ou irregularidades.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se na fl. 02 que as contas foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Progressistas - PP de Faxinalzinho/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 10 de julho de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE

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

