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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
EDITAL N. 57/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 04.07.2019 os seguintes processos:
Relator: Rafael da Cás Maffini 1) Proc. Classe PC N. 191338 - Prestação de Contas - de Candidato - Execução de Julgado. Procedência: D/
C. Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União. Executado(s): Roger Daniel Correa (Adv(s) Sandrigo Santos-OAB OAB/RS 78.298).
Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÃO 2014. CONDENAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO.
Homologação de acordo extrajudicial firmado entre a União e o candidato, visando à plena quitação de débito decorrente de condenação em
processo de prestação de contas de campanha. Acordo celebrado em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei n. 9.469/97.
Homologação.
Relator: Rafael da Cás Maffini 2) Proc. Classe RE N. 5743 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Eleições Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Apresentação de Contas - Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas. Procedência:
Panambi. Recorrente(s): Democratas - DEM de Panambi (Adv(s) Rafael Lange da Silva-OAB OAB/RS 58.966). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, afastaram a preliminar e deram provimento ao recurso, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2018. AFASTADA A PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. ESFERA PARTIDÁRIA DE ÂMBITO DISTINTO DAQUELE EM QUE REALIZADAS AS
ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. IMPROPRIEDADE FORMAL. PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. 1. Afastada a preliminar trazida pela Procuradoria Regional Eleitoral. Postulada a conversão do julgamento em diligência para
que os dirigentes partidários firmem a declaração de ausência de movimentação de recursos prevista no § 4° do art. 32 da Lei n. 9.096/95. A
alteração promovida pela Lei n. 13.831/19 modificou dispositivos da Lei dos Partidos Políticos, a qual dispõe sobre as prestações de contas
anuais de exercícios financeiros das agremiações. No caso em julgamento, trata-se de prestação de contas do pleito de 2018, prevista na Lei
n. 9.504/97 - Lei das Eleições e regulamentada pela Resolução TSE n. 23.553/17. Ademais, não é o caso de contas julgadas não prestadas hipótese para a qual o legislador introduziu a sistemática da declaração de ausência de recursos em se tratando de contas anuais -, mas sim
de apresentação formal das contas de campanha desacompanhadas da respectiva abertura da conta bancária específica para recebimento de
recursos eleitorais. 2. A Resolução TSE n. 23.553/17, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições, prescreve, em seu art. 10, que as agremiações políticas estão obrigadas a abrir conta bancária
específica, independentemente da circunstância de auferir receita e realizar despesa relacionadas à campanha eleitoral. 3. Regra que deve ser
interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos. Tratando-se de esfera partidária de âmbito distinto daquele
em que realizadas as eleições, e não havendo indícios mínimos de participação da grei na eleição, mostra-se razoável concluir que não houve
movimentação de valores para o pleito. 4. Diante das peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em
impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 15.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral
substituto.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 2358-56.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 419522014
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): MOACIR DA ROSA ALVES, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 5567 (Adv(s) Divo Munhoz Marquezini OAB/RS 38.146,
Robson Luis Zinn OAB/RS 53.371 e Rodrigo Carvalho Neves OAB/RS 72.085)
Vistos.
A União requer o cumprimento de acórdão que condenou MOACIR DA ROSA ALVES ao recolhimento da importância atualizada de R$
3.135,94 (três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), ao Tesouro Nacional, conforme planilha constante à fl. 106.
O valor original da condenação foi de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Ressalta-se que, nos presentes autos, foi deferido o pedido de parcelamento do débito do candidato (fl. 87). Todavia, intimado para adimplir a
primeira parcela (fl. 93), o devedor não se manifestou (fl. 97).
Considerando-se que a execução foi requerida (03.6.2019, fl. 103) após o transcurso do prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado da
decisão (7.12.2015, fl. 70), a intimação do devedor há de ser realizada por carta com aviso de recebimento, para o endereço informado nos
autos, nos termos do art. 513, § 4o do CPC.
DIANTE DO EXPOSTO, determino a intimação pessoal de MOACIR DA ROSA ALVES, por meio de carta com aviso de recebimento ao
endereço constante nos autos, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário da
quantia cobrada atualizadamente,
Ainda, fica o devedor igualmente intimado de que, 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 de multa no percentual de 10% e, também, de honorários
advocatícios de 10% (art. 523, CPC), e ciente de que, em caso de inadimplemento após 75 (setenta e cinco) dias contados da intimação, o
débito poderá ser inscrito no Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
Retifique-se a autuação, para constar as partes da presente ação de cumprimento de sentença.
Fica a Secretaria Judiciária do TRE-RS autorizada a adotar as providências necessárias para o cumprimento da determinação.. Efetuado o
pagamento, vindo aos autos seu comprovante, dê-se vista à UNIÃO, por meio da Advocacia-Geral da União.
Não havendo pagamento, decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos.
Cumpra-se. Intime-se.
Porto Alegre, 11 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler - Relator
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PROCESSO CLASSE: PC N. 123-82.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 307612015
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): CLEBERTON LUIZ MARTINS
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
A UNIÃO, representada pela Advocacia-Geral da União, considerando a frustração das consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, requer a inclusão do nome do Executado em cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA (fl. 303).
Cabe o deferimento do pedido, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC.
Tendo em vista a pendência de cadastro deste magistrado no Sistema SERASAJUD, já que iniciada jurisdição eleitoral há poucos dias,
determino a expedição de ofício à SERASA Experian, informando os dados pessoais do Executado e do presente processo para que, nos
termos do art. 782, § 3º, do CPC, inclua CLEBERTON LUIZ MARTINS, CPF 950.185.220-20, no cadastro de inadimplentes.
Consigne-se no ofício que aquela instituição deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, informar quais as medidas adotadas.
Após resposta, dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 11 de julho de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
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 julho de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.

Pautas
PAUTA N. 96/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 07.08.2019 (quarta-feira, às 18:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Embargos de Declaração Proc. Classe 9086 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Injúria
Na Propaganda Eleitoral - Detenção - Procedente. Procedência: Santiago. Embargante(s): Ronaldo Schizzi (Adv(s) Júlio César de Lima PratesOAB OAB/RS 87.557). Embargado(s): Ministério Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 15.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral
substituto
PAUTA N. 95/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 01.08.2019 (quinta-feira, às 11:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Embargos de Declaração Proc. Classe N. 483 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de
Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - Procedente. Procedência: D/C. Embargante(s): Arai Cavalli (Adv(s) Tatiana Vieira SampaioOAB OAB/RS 58.134). Embargado(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RE N. 2498 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Muitos Capões. Recorrente(s): Democratas - DEM de Muitos
Capões (Adv(s) Mariane Andrade Mondadori-OAB OAB/RS 98.706 e Teodoro Stedile Ribeiro-OAB OAB/RS 17.347). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 3)Proc. Classe RE N. 34041 - Recurso Eleitoral - Representação - Conduta
Vedada a Agente Público - Propaganda Política - Propaganda Institucional. Procedência: São Gabriel. Recorrente(s): Maria Luiza Bicca
Bragança Ferreira (Adv(s) Guilherme Nascimento Abib-OAB OAB/RS 57.873 e Mírian Leandro Divério Lucas-OAB OAB/RS 86.007), Coligação
Avante São Gabriel. Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 15.07.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral
substituto.
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Acórdãos
PROCESSO 0602046-89.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602046-89.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAICON LOPES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, MAICON LOPES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603449-93.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603449-93.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FERNANDO PORTELLA BARBOSA DEPUTADO FEDERAL, LUIZ FERNANDO PORTELLA BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602022-61.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602022-61.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO ANTERIO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO ANTERIO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602123-98.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602123-98.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO SGARBOSSA DEPUTADO ESTADUAL, MARCELO SGARBOSSA
Advogado do(a) REQUERENTE: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602567-34.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602567-34.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS ORLEI GOMES CONCEICAO DEPUTADO ESTADUAL, LUIS ORLEI GOMES CONCEICAO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671,
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389
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.
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Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602589-92.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602589-92.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ROBERTO RAMOS DE MELLO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE ROBERTO RAMOS DE MELLO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671,
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602502-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602502-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DELANOR BIF DE LAGOS DEPUTADO ESTADUAL, DELANOR BIF DE LAGOS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALMOR DE FREITAS JUNIOR - RS60539
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602476-41.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602476-41.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENIAN BALON PEREIRA DEPUTADO FEDERAL, DENIAN BALON PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS VANDERLEI ARAUJO DA SILVA - RS67776
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602225-23.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602225-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEITON VALCARENGHI DEPUTADO ESTADUAL, CLEITON VALCARENGHI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602593-32.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602593-32.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANA LUCIA NUNES SOARES DEPUTADO ESTADUAL, ANA LUCIA NUNES SOARES
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MAXSWEL
SANT ANNA HOFFMANN - RS108389, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
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 0602587-25.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602587-25.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JESSICA BATISTA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JESSICA BATISTA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603441-19.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603441-19.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES CANDIDO RANGEL DEPUTADO FEDERAL, MOISES CANDIDO RANGEL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA - RS053845
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602678-18.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602678-18.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANA LAFORTUNA MACEDO DEPUTADO ESTADUAL, FABIANA LAFORTUNA MACEDO
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602368-12.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602368-12.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANDERLEI PINTO PEREIRA DEPUTADO FEDERAL, VANDERLEI PINTO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600410-54.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600410-54.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NEUZA CATUZZO DEPUTADO FEDERAL, NEUZA CATUZZO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de NEUZA CATUZZO, candidato a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº 060041054.2019.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente 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.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 12 de julho de 2019.
ERMES MARCOLIN
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602075-42.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602075-42.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALBERTO BESCKOW DEPUTADO ESTADUAL, ALBERTO BESCKOW
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA BESCKOW - RS57125
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de ALBERTO BESCKOW, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº 060207542.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente 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.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 12 de julho de 2019.
Clarissa Amorim
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 03/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
07/07/2019 até 13/07/2019.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Tipo de
Autuação
Distribuição
Processo
0600518-83.2019.6.21.0000 Desa. Eleitoral Marilene
10/07/2019
Lilian Casagrande,
À Presidente
Administrativo
Bonzanini
TRE-RS e 023ª
Zona Eleitoral de
Ijuí/RS
Prestação de
0600517-98.2019.6.21.0000 Des. Eleitoral Carlos
09/07/2019
Ezequiel Oliveira
Redistribuído por
contas
Eduardo Thompson Flores
Tavares e Eleição
prevenção à
Lenz
2018 Ezequiel
Prestação de
Oliveira Tavares
Contas nº 0603626Deputado Estadual
57.2018.6.21.0000
Petição
0600514-46.2019.6.21.0000 Des. Eleitoral Gerson
09/07/2019
Raquel Andreia
Redistribuído por
Fischmann
Klein Diehl
dependência à
Prestação de
Contas nº 060341521.2018.6.21.0000
Prestação de
0600510-09.2019.6.21.0000 Des. Eleitoral Roberto
08/07/2019
Partido Humanista
Automática
Contas
Carvalho Fraga
da Solidariedade –
PHS, Rubens
Patrick da Cruz
Rebes, Alfredo
Ricardo Brunetta
Cardoso, Dieison
Jocemar Engroff,
Roseli Nogueira,
Luiz Hernani Silva
Pereira e Nelcir
Reimundo Tessaro
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Criminal

6-49.2017.6.21.0056

Recurso
Eleitoral

134-18.2018.6.21.0094
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Des. Eleitoral Roberto
Carvalho Fraga
Des. Eleitoral Gustavo
Alberto Gastal Diefenthäler

10/07/2019

Des. Eleitoral Rafael da Cás
Maffini

10/07/19

Revisão do
3-90.2019.6.21.0067
Des. Eleitoral André Luiz
Eleitorado
Planella Villarinho
Porto Alegre, 15 de julho de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Chefe da Seção de Autuação e Informações Processuais
SAINP/CORIP

09/07/2019

10/07/2019
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Luciano Palma de
Azevedo
Ministério Público
Eleitoral X Rene
Davila Marques
Partido do
Movimento
Democrático
Brasileiro – PMDB
de Palmitinho
Justiça Eleitoral

Automática
Automática

Automática

Ao Corregedor

ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-88.2017.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON FERREIRA DA SILVA, ANILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, SIMARA KULMANN OLIVEIRA E NATÁLIA
CUNHA DE OLIVEIRA (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
Vistos.
Tendo em vista a petição do órgão estadual do Partido dos Trabalhadores (folha 166), 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$ 1.984,00 (hum mil, novecentos e oitenta e quatro reais) 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, 15 de julho de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

6ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-34.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ipê
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) LAÍSA BETONI POLTRONIERI-OAB 103857)
RESPONSÁVEL(S) : FLÁVIO PAULEITTI E LORIS SUSIN (ADV(S) LAÍSA BETONI POLTRONIERI-OAB 103857)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Democrático
Trabalhista- PDT, Diretório Municipal de Ipê/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 39v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 44-v), 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. 46).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada Partido Democrático Trabalhista- PDT de Ipê/RS,
referente ao exercício de 2018.
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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 regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas 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 Democrático Trabalhista – PDT, Diretório Municipal de Ipê/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.
Antônio Prado, 12 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-64.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ipê
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
RESPONSÁVEL(S) : CLODOALDO RIGO E RAFAEL PARIZOTTO (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira- PSDB, Diretório Municipal de Ipê/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 30v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 47-v), 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. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
de Ipê/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 regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas 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 da Social Democracia Brasileira-PSDB, Diretório Municipal de Ipê/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.
Antônio Prado, 12 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-78.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Roma Do Sul
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT- NOVA ROMA SO SUL (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67672)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO COMIN E ISRAEL FORLIN (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67672)
Vistos.
Intimem-se as partes para que complementem a documentação no prazo de 20 dias, conforme solicitado na análise técnica de fls.80/81 dos
autos.
Antônio Prado, 15 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-26.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD- ANTÔNIO PRADO (ADV(S) PEDRO RONALDO GOULART RIBEIRO-OAB 30920)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA ANGELA MEOTT DE BAIRROS E NATANA ZULIAN PONTEL (ADV(S) PEDRO RONALDO GOULART RIBEIROOAB 30920)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Social
Democrático- PSD, Diretório Municipal de Antônio Prado/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 27v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 32-v), 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. 34).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Social Democrático de Antônio
Prado/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 regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas 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 Social Democrático– PSD, Diretório Municipal de Antônio Prado/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.
Antônio Prado, 15 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-79.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Roma Do Sul
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA- PP - NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO PASA E DOUGLAS FÁVERO PASUCH (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Progressista- PP,
Diretório Municipal de Nova Roma do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 004/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 14v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 19-v), 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. 21).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Progressista- PP de Nova Roma do Sul/
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 regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas 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:
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Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Partido Progressista– PP, Diretório Municipal de Nova Roma do Sul/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.
Antônio Prado, 15 de julho de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: E.Dcl. - 4-58.2019.6.21.0008
Omissão referente a honorários de advogado dativo
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
EMBARGANTE(S) : MATHEUS DA ROLT RODRIGUES E MATHEUS BARBOSA (ADV(S) MATHEUS DA ROLT RODRIGUES-OAB 59315)
EMBARGADO(S) : JUÍZO DA 008 ZE-RS
Vistos.
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelos advogados Matheus Da Rolt Rodrigues e Matheus Barbosa contra a sentença de fls. 256 a
260, que julgou improcedente a ação penal para absolver os réus Marcos Rodrigues Barbosa, Aline Poder Rodrigues Barbosa e Geremias dos
Santos das acusções a eles atribuídas.
Alegam os embargantes que os honorários fixados para o Advogado dativo, Matheus Barbosa, no valor de R$ 150,00 não remuneram
adequadamente pelo serviço prestado, tomando por base a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Alegam, ainda, a omissão referente a
fixação de honorários ao advogado dativo Matheus Da Rolt Rodrigues, que desenvolveu atividades profissionais, substituindo Matheus
Barbosa, em audiência de instrução, durante mais de 5 horas consecutivas, quando tomado depoimento das testemunhas e do réu.
É o breve relato.
Decido.
Estabelece o art. 1022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Assim como, o art. 275 do Código Eleitoral:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil:
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição
dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 5o Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Com efeito, recebo os embargos, porquanto apresentados por parte legítima e tempestivos, uma vez que a sentença foi publicada em
02.07.2019 e a peça recursal protocolada no dia 03.07.2019, em observância ao disposto no § 1º, do art. 275 do Código Eleitoral.
Nesse contexto, o Tribunal Regional Eleitoral, em decisão no processo RE 52-23.2013.6.21.0074, decidiu que o advogado dativo nomeado
para atuar na esfera eleitoral tem direito à fixação de honorários de acordo com os parâmetros da tabela da OAB.
Convém observar, ainda, a Resolução 2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, a qual dispõe sobre o pagamento de honorários a
advogados dativos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada. Nos termos do
Art. 25, §4º, da referida norma, a remuneração do advogado dativo será arbitrada entre 1/3 e 2/3 do valor mínimo dos honorários advocatícios
nela previstos.
Nesse diapasão, verifica-se, na sentença, que houve omissão em relação à fixação de honorários ao advogado dativo Matheus Da Rolt
Rodrigues, pelas atividades profissionais, em audiência de instrução (Termo de Audiência - fls.207). Ademais, diante dos valores previstos na
referidas normas, que servem de parâmetro para fixação de honorários advocatícios, como no caso em tela, entendo que o valor fixado na
sentença não está adequado ao serviço prestado pelo advogado Mateus Barbosa, já que o mesmo atuou como dativo comprovadamente nos
autos.
Frente ao exposto, conheço dos embargos de declaração, com o efeito inerente de interrupção do prazo recursal da sentença, art. 275, § 5º,
do Código Eleitoral, e os acolho para modificar a sentença e fixar honorários advocatícios ao DR. Matheus Da Rolt que foi nomeado dativo
para realizar a audiência de instrução, no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) e, por questão de equidade, majorar os honorários fixados ao
defensor DR. Mateus Barbosa no valor de R$500,00(quinhentos reais) a serem suportados pela União em face da ausencia de Defensoria
Pùblica da Inião .
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Diligências legais.
Bento Gonçalves, 11 de julho de 2019
ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
Juíza Eleitoral da 008ª ZE
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 210/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-21.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB
69858)
RESPONSÁVEL(S) : EDOHY FERREIRA DA SILVA E VIRGINIA QUADROS DA SILVA (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas anuais referente ao exercício de 2018 apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
de Almirante Tamandaré do Sul/RS.
A agremiação apresentou, em 30/04/2019, a prestação de contas com a sua documentação.
Publicado o Edital n. 20/2019 no DEJERS (fl.77), não houve impugnações (fl.81).
Foi expedido o Relatório de Exame Preliminar (fls.82-3), solicitando a apresentação dos documentos faltantes. A agremiação manifestou-se
(fls. 89-90).
Realizado o Exame de Contas, foi verificada a inexistência de impropriedades e irregularidades (fls. 92-4). Foi emitido o Parecer Conclusivo
pela unidade técnica (fls. 99-100), opinando pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pela aprovação das contas (fl.102).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Compulsando os autos, verifico que estão instruídos nos moldes das determinações do art. 29 da Res.-TSE n. 23.546/2017.
Diante da constatação, pela unidade técnica, de inexistência de impropriedades e de irregularidades capazes de comprometer a regularidade
das contas apresentadas pela agremiação, bem como pelo parecer do Ministério Público Eleitoral, entendo que as contas merecem julgamento
de aprovação nos termos do art. 46, I, da Res.- TSE n. 23.546/17.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Almirante
Tamandaré do Sul/RS relativas ao exercício de 2018, com base no art. 46, I, da Resolução do TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 12 de julho de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 98-13.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Cadeado
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARILISE RODRIGUES HERTER-OAB 47E732 E SAUL
WESTPHALEN NETO-OAB 83945)
RESPONSÁVEL(S) : DOMINGOS TADEU DALLA COSTA E MARZIA FRANCINE BECK ARAÚJO (ADV(S) MARILISE RODRIGUES HERTEROAB 47E732 E SAUL WESTPHALEN NETO-OAB 83945)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Boa Vista do Cadeado/RS.
As contas foram prestadas às fls. 06-12.
Foi publicado o edital nº 013/2019, dando notícia da apresentação das contas (fl. 13), conforme atesta a certidão de fl. 14. Não houve
impugnação à prestação.
O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela desaprovação das contas (fl. 16).
Intimado para manifestação (fl. 17), o prestador quedou-se silente.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela desaprovação das contas (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
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As contas finais foram apresentadas no dia 20/02/2019, extrapolando, portanto, o prazo previsto no art. 52 da Res. TSE 23553/17. Houve,
ainda, omissão na entrega da prestação de contas parcial (art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17).
Não há, outrossim, comprovação da abertura da conta bancária específica de campanha, haja vista a ausência de extratos referentes ao
período eleitoral, seja por via física, seja por via eletrônica, a despeito da taxatividade da legislação no tocante à obrigatoriedade de
apresentação de documentação comprobatória da movimentação financeira de agremiações partidárias e candidatos. Nesse sentido é o que
dispõem os arts. 10, II, e 56, II, “a”, ambos da Res. TSE 23.553/17:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
A comprovação de abertura da conta, como bem apontam o parecer técnico exarado à fl. 16 e a promoção ministerial de fl. 19, apresenta-se
indispensável ao exame. Veja-se que sem os extratos bancários do período, sequer é possível aferir a efetiva movimentação financeira do
partido, constituindo obstáculo intransponível ao regular exame da prestação.
Não obstante, curvo-me a entendimento recentemente adotado pelo TRE/RS, no sentido de que não havendo participação do partido nas
últimas eleições, nem contabilização de movimentação financeira, possível é a aprovação das contas, com ressalvas.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça Eleitoral acerca da
arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal dever. Nesse sentido, o
art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas
relacionadas à campanha eleitoral.
2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a
exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter
participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada incapacidade de deter conta em entidade bancária,
porquanto o respectivo CNPJ encontrava-se na condição ¿inapto¿.
3. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas
serem alusivas a disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas.
4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
5. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE - 7580, Relator GERSON FISCHMANN, Data 06/05/2019).
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que estabelece o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-43.2018.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - ELEIÇÕES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JOÃO MANOEL TAINSKI MARQUES-OAB 43E701)
RESPONSÁVEL(S) : EUCLIDES ROSA E ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (ADV(S) JOÃO MANOEL TAINSKI MARQUES-OAB 43E701)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo Partido Social Democrático (PSD) de Cruz Alta/RS.
As contas foram prestadas às fls. 09-15.
Foi publicado o edital nº 017/2019, dando notícia da apresentação das contas (fl. 20), conforme atesta a certidão de fl. 21. Não houve
impugnação à prestação.
O parecer emitido após a análise técnica por servidor da Justiça Eleitoral foi pela desaprovação das contas (fl. 22).
Intimado para manifestação (fls. 23-24), o prestador quedou-se silente.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela desaprovação das contas (fl. 25).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
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As contas finais foram apresentadas no dia 20/02/2019, extrapolando, portanto, o prazo previsto no art. 52 da Res. TSE 23553/17. Houve,
ainda, omissão na entrega da prestação de contas parcial (art. 50, §4º, da Res. TSE 23553/17).
Não há, outrossim, comprovação da abertura da conta bancária específica de campanha, haja vista a ausência de extratos referentes ao
período eleitoral, seja por via física, seja por via eletrônica, a despeito da taxatividade da legislação no tocante à obrigatoriedade de
apresentação de documentação comprobatória da movimentação financeira de agremiações partidárias e candidatos. Nesse sentido é o que
dispõem os arts. 10, II, e 56, II, “a”, ambos da Res. TSE 23.553/17:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
A comprovação de abertura da conta, como bem apontam o parecer técnico exarado à fl. 22 e a promoção ministerial de fl. 25, apresenta-se
indispensável ao exame. Veja-se que sem os extratos bancários do período, sequer é possível aferir a efetiva movimentação financeira do
partido, constituindo obstáculo intransponível ao regular exame da prestação.
Não obstante, curvo-me a entendimento recentemente adotado pelo TRE/RS, no sentido de que não havendo participação do partido nas
últimas eleições, nem contabilização de movimentação financeira, possível é a aprovação das contas, com ressalvas.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça Eleitoral acerca da
arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal dever. Nesse sentido, o
art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas
relacionadas à campanha eleitoral.
2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a
exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter
participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada incapacidade de deter conta em entidade bancária,
porquanto o respectivo CNPJ encontrava-se na condição ¿inapto¿.
3. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas
serem alusivas a disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas.
4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
5. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE - 7580, Relator GERSON FISCHMANN, Data 06/05/2019).
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas, forte no que estabelece o art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Não sobrevindo recurso contra a decisão, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-89.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) PAULA CENDON FACIN MORAES-OAB 77027)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBERSON PEREIRA GARDIN E NELTAIR RIBEIRO BARBOSA (ADV(S) PAULA CENDON FACIN MORAES-OAB
77027)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Cruz
Alta - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
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O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, com fulcro no
art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-07.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT (ADV(S) ORESTE LUZA-OAB 22075)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ANDRÉ LUZA (ADV(S) ORESTE LUZA-OAB 22075), MARINO MORANGON
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do Partido Democrático Brasileiro - PDT de Cruz Alta - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Democrático Brasileiro - PDT, com fulcro no art. 46,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-22.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pejuçara
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CERINEU JOSÉ MANTOVANI-OAB 29914)
RESPONSÁVEL(S) : CERINEU JOSÉ MANTOVANI E DARLEI MANTOVANI (ADV(S) CERINEU JOSÉ MANTOVANI-OAB 29914)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do Partido dos Trabalhadores - PT de Pejuçara - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
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Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT, com fulcro no art. 46, inciso I,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-52.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pejuçara
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) GREGORY NASCIMENTO ZUFFO-OAB 89178)
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO BUZZATTI E JULIO CARLOS ALVES SOUTO (ADV(S) GREGORY NASCIMENTO ZUFFO-OAB 89178)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do partido Democratas - DEM de Pejuçara - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do partido Democratas - DEM, com fulcro no art. 46, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-97.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pejuçara
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FÁBIO GIANLUPPI-OAB 58736)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR FLORES E MARCOS VILLANI (ADV(S) FÁBIO GIANLUPPI-OAB 58736)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do partido Progressistas - PP de Pejuçara - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do partido Progressistas - PP, com fulcro no art. 46, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-15.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARILISE RODRIGUES HERTER-OAB 47E732 E SAUL
WESTPHALEN NETO-OAB 83945)
RESPONSÁVEL(S) : JUÇARA FERMIANO COSTA E CARMEN LUCIA GUTIERRES MENDES (ADV(S) MARILISE RODRIGUES HERTEROAB 47E732 E SAUL WESTPHALEN NETO-OAB 83945)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cruz
Alta - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB , com fulcro
no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-82.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) SERINEU NUNES-OAB 33013)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BANDARRA WESTPHALEN E FRANCISCO NORONHA NETO (ADV(S) SERINEU NUNES-OAB 33013)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro 2018, do partido Progressistas - PP de Cruz Alta - RS.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio Parecer Conclusivo, informando que todas as peças foram apresentadas e não foram constatadas irregularidades, concluindo pela
aprovação das contas com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados, analisados pelo responsável técnico, que na prestação de contas não se
verificam impropriedades, irregularidades ou omissões que comprometem a regularidade das contas apresentadas pelo partido, concluindo-se
pela aprovação.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do partido Progressistas - PP, com fulcro no art. 46, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
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KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-37.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Incra
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) TALES ANDRE FERRI-OAB 78334)
RESPONSÁVEL(S) : VALTER LUIZ MEDEIROS DE CAMPOS (ADV(S) TALES ANDRE FERRI-OAB 78334), CARLOS JUAREZ DE LIMA
PEDROSO
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo partido Progressistas - PP,
do município de Boa Vista do Incra/RS.
Publicado o Edital nº 024/2019, visando dar publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentadas, decorreu o
prazo legal, sem impugnações.
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unidade Técnica e o Ministério Público manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a 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, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2018 do partido Progressistas - PP, do município de Boa Vista do
Incra/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 11 de julho de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-87.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos no Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB), RICARDO CASTILHO DA SILVA E GESSICA BUENO DE OLIVEIRA (ADV(S)
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de recursos protocolada pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB, referente ao exercício de 2018, de
acordo com as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
A declaração foi apresentada pelo partido fora do prazo legal, o que não trouxe prejuízo à análise das contas (art. 32 da Lei n.º 9.096/95).
Realizada a publicação do Edital conforme previsto no art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, findou-se o prazo sem que houvesse
impugnações.
A informação do analista concluiu pelo preenchimento dos requisitos apontados nos incisos I, II e II do já referido art. 45. (f. 11).
O Ministério Público Eleitoral, manifestou-se favoravelmente ao exame técnico (f. 14).
Compulsando os autos, verificou-se que as peças e documentos estão de acordo com a exigência previstas nas Resoluções do TSE. Constato,
ainda, que não houve trânsito financeiro na conta bancária, recebimento de repasse de valores do fundo partidário e emissão de recibos,
condizendo, assim, com as informações prestadas pela agremiação partidária.
Assim, preenchidos os requisitos necessário, determino o imediato arquivamento da declaração entregue pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB no exercício
2018, nos termos do art. 45, VIII, a da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Dom Pedrito, 12 de julho de 2019
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-35.2017.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO - EXERCÍCIO 2016
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU)
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO CASTILHO DA SILVA (ADV(S) EMERSON RODRIGUES DA SILVA-OAB 46094), LUCELIA OLIVEIRA
CHAVES E JEZIEL GOMES DE MORAIS
Vistos.
Trata-se de execução de condenação no valor originário de R$ 300,00 decorrente de desaprovação de prestação de contas fundada em
irregularidades advindas de valores cuja origem não foi identificada (fs.52-53).
Instaurado cumprimento da sentença (f. 70) estabelece-se a atualização do valor para a quantia de R$ 330,51 (f.75).
Realizada a notificação da agremiação partidária e dos responsáveis na figura do procurador constituído (f.76), o prazo para adimplemento do
débito passou sem que houvesse manifestação por parte dos interessados (f.77 verso).
A União propôs fossem penhorados valores em conta bancária e subsidiariamente a inscrição no sistema CADIN.
Realizada pesquisa, constatou-se que a não houve movimentação financeira no ano-exercício de 2019 (f. 81), ainda, foi certificado que não
houve emissão de recibo de doação ou recebimento de recursos transferidos pelos diretórios estaduais e municipais (f. 82).
Nesse sentido dada a ausência de movimentação financeira inviabilizado o deferimento do pedido de penhora de ativos. De outra parte,
considerando que o valor a ser adimplido é inferior a R$ 999,00 vedada a sua inscrição nos termos previsto na Portaria STN n.º 685/06.
Assim, nos termos do caput do art. 513 c/c art. 921, inciso III e § 1º, ambos do CPC determino a suspensão do feito, pelo prazo de 1 ano,
durante o qual igualmente se suspenderá a prescrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ao Cartório para as diligências devidas.
Dom Pedrito, 12 de julho de 2019
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 190/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-93.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE ITATIBA DO SUL/RS (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB
89752)
RESPONSÁVEL(S) : IVAN DONDONI E ODAIR JOSÉ GRIGOL (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de
Itatiba do Sul/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 12.
A Unidade Técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 16).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
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 e a emissão de recibos de doação. O partido não recebeu recursos do Fundo Partidário e houve
manifestação favorável à aprovação por parte 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:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Itatiba do
Sul/RS apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
Erechim, 12 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 191/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-95.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ITATIBA DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB
90344)
RESPONSÁVEL(S) : JULIA ANTONIA BAGNARA CONSOLI E ARIVELTON OLIVOTTO (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Itatiba do Sul/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Juntaram documentos de fls. 02-40.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 50-52), sobre o qual o partido
se manifestou nas fls. 56-57.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 58-60) e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fls.
62-62v).
Intimados o partido e os responsáveis para apresentação de defesa (fls. 65), o partido juntou manifestação às fls. 68-70, e na sequência,
transcorreu em branco o prazo para apresentação de alegações finais (fls. 75).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Itatiba do Sul/RS.
A prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária e não foi instruída com todos os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, estando as demais peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto
por seu tesoureiro e contador habilitado.
Observou-se que o partido não manteve conta bancária ao longo de parte do exercício de 2018 e/ou apresentou extratos bancários parciais, e
que o Ministério Público Eleitoral opinou, por tal motivo, pela sua desaprovação.
É um dever do partido manter conta bancária aberta, pois a própria aferição da existência ou não da movimentação de recursos do partido
depende da apresentação e análise de extratos bancários. Sem a conta bancária, a fiscalização da Justiça Eleitoral fica comprometida e os
recursos porventura movimentados não terão sua origem e destinação verificados.
Nesse sentido posiciona-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. DESAPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
INCOMPLETA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Apresentação dos extratos bancários incompletos, sem contemplar todo o período em exame, em desacordo com o disposto no art. 29, inc. V,
da Resolução TSE n. 23.464/15. Documentos indispensáveis para a apuração da veracidade das informações e da regularidade dos registros
contábeis. Provimento negado. TRE-RS- RE 1008 SÃO JOSÉ DO OURO- RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de Julgamento:
06/05/2019, Data de Publicação: DEJERS- Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 81, Data 08/05/2019, página 4)
Na mesma linha, é o entendimento do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. PREJUÍZO À REGULARIDADE CONTÁBIL.
IRREGULARIDADE GRAVE, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE CONSIDERADA COM AS DEMAIS IMPROPRIEDADES APONTADAS.
SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
1. Apreciação de prestação de contas partidária anual.
(...)
3. A não apresentação de extratos bancários consolidados e definitivos, que alcancem todo o exercício financeiro, constitui irregularidade grave
e insanável, por violar a obrigatoriedade estabelecida no art. 14, II, "n" , da Resolução TSE nº 21.841/2004, e impedir a atividade fiscalizadora
da Justiça Eleitoral. Precedentes do TRE/RN (RECURSO ELEITORAL nº 2546, Acórdão nº 133/2016 de 24/05/2016, rel. Almiro José da Rocha
Lemos, DJE de 27/05/2016, p. 05, unânime; RECURSO ELEITORAL nº 2898, Acórdão nº 111/2016 de 28/04/2016, rel. Sérgio Roberto
Nascimento Maia, DJE de 09/05/2016, p. 07-08, unânime).
4. Verificadas irregularidades graves e insanáveis (ausência de extratos bancários e inobservância da necessária segregação de recursos), em
conjunto com outras falhas (inobservância de formulário específico para o registro das contas bancárias, utilização de forma de pagamento não
prevista na legislação para a quitação de despesa e inobservância do princípio da continuidade), a comprometer a confiabilidade das contas e
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Desaprovação das contas, com suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo período de 09 [nove] meses, observadas a
proporcionalidade e a razoabilidade.
(TSE, RESPE - Recurso Especial Eleitoral N. do processo: 7320, Decisão Monocrática, Data da decisão/julgamento: 11.02.2019, Relator: Min.
Admar Gonzaga Neto, DJE - Diário de justiça eletrônico - 15.02.2019 - pp. 92-96.)
Desta forma, a apresentação apenas parcial dos extratos bancários, que se constituem no principal instrumento de que dispõe a Justiça
Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos os recursos arrecadados devem transitar pela
conta bancária antes de sua aplicação, configura irregularidade grave, ensejadora da desaprovação das contas, nos termos do artigo 46, inciso
III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Frise-se que não procede a alegação do partido de que poderia ter apresentado declaração de ausência de movimentação de recursos, uma
vez não teria movimentado recursos após o encerramento da conta, em especial após a metade do exercício financeiro. Como houve
movimentação financeira no exercício de 2018, é obrigatória a prestação de contas no regime correspondente, com a manutenção de conta
bancária e a apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período. Consequentemente, não se aplica à agremiação a hipótese de
declaração de ausência de movimentação de recursos, prevista no artigo 28, §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, na qual a manutenção de
conta bancária é facultativa.
Conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (artigos 6º, inciso
III, e art. 29, inciso V, da Resolução TSE nº 23.546/2017) quanto à necessidade de manutenção de conta bancária ao longo de todo o exercício
financeiro e apresentação de extratos bancários.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Itatiba do Sul/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se com baixa.
Erechim, 12 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 192/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-80.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE ITATIBA DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO LUIS SBARDELOTO E MARCIA REGINA ZUCHI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Social Democrático- PSD do Município de Itatiba do Sul/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
Juntaram documentos de fls. 02-40.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 50-51), sobre o qual o partido
se manifestou nas fls. 55-56.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 57-59) e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fls.
61-61v).
Intimados o partido e os responsáveis para apresentação de defesa (fls. 64), o partido juntou manifestação às fls. 67-69, e na sequência,
transcorreu em branco o prazo para apresentação de alegações finais (fls. 74).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Social Democrático- PSD do Município de Itatiba do Sul/RS.
A prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária e não foi instruída com todos os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, estando as demais peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto
por seu tesoureiro e contador habilitado.
Observou-se que o partido não manteve conta bancária ao longo de parte do exercício de 2018 e/ou apresentou extratos bancários parciais, e
que o Ministério Público Eleitoral opinou, por tal motivo, pela sua desaprovação.
É um dever do partido manter conta bancária aberta, pois a própria aferição da existência ou não da movimentação de recursos do partido
depende da apresentação e análise de extratos bancários. Sem a conta bancária, a fiscalização da Justiça Eleitoral fica comprometida e os
recursos porventura movimentados não terão sua origem e destinação verificados.
Nesse sentido posiciona-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. DESAPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
INCOMPLETA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Apresentação dos extratos bancários incompletos, sem contemplar todo o período em exame, em desacordo com o disposto no art. 29, inc. V,
da Resolução TSE n. 23.464/15. Documentos indispensáveis para a apuração da veracidade das informações e da regularidade dos registros
contábeis. Provimento negado. TRE-RS- RE 1008 SÃO JOSÉ DO OURO- RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de Julgamento:
06/05/2019, Data de Publicação: DEJERS- Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 81, Data 08/05/2019, página 4)
Na mesma linha, é o entendimento do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. PREJUÍZO À REGULARIDADE CONTÁBIL.
IRREGULARIDADE GRAVE, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE CONSIDERADA COM AS DEMAIS IMPROPRIEDADES APONTADAS.
SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
1. Apreciação de prestação de contas partidária anual.
(...)
3. A não apresentação de extratos bancários consolidados e definitivos, que alcancem todo o exercício financeiro, constitui irregularidade grave
e insanável, por violar a obrigatoriedade estabelecida no art. 14, II, "n" , da Resolução TSE nº 21.841/2004, e impedir a atividade fiscalizadora
da Justiça Eleitoral. Precedentes do TRE/RN (RECURSO ELEITORAL nº 2546, Acórdão nº 133/2016 de 24/05/2016, rel. Almiro José da Rocha
Lemos, DJE de 27/05/2016, p. 05, unânime; RECURSO ELEITORAL nº 2898, Acórdão nº 111/2016 de 28/04/2016, rel. Sérgio Roberto
Nascimento Maia, DJE de 09/05/2016, p. 07-08, unânime).
4. Verificadas irregularidades graves e insanáveis (ausência de extratos bancários e inobservância da necessária segregação de recursos), em
conjunto com outras falhas (inobservância de formulário específico para o registro das contas bancárias, utilização de forma de pagamento não
prevista na legislação para a quitação de despesa e inobservância do princípio da continuidade), a comprometer a confiabilidade das contas e
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prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Desaprovação das contas, com suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo período de 09 [nove] meses, observadas a
proporcionalidade e a razoabilidade.
(TSE, RESPE - Recurso Especial Eleitoral N. do processo: 7320, Decisão Monocrática, Data da decisão/julgamento: 11.02.2019, Relator: Min.
Admar Gonzaga Neto, DJE - Diário de justiça eletrônico - 15.02.2019 - pp. 92-96.)
Desta forma, a apresentação apenas parcial dos extratos bancários, que se constituem no principal instrumento de que dispõe a Justiça
Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos os recursos arrecadados devem transitar pela
conta bancária antes de sua aplicação, configura irregularidade grave, ensejadora da desaprovação das contas, nos termos do artigo 46, inciso
III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Frise-se que não procede a alegação do partido de que poderia ter apresentado declaração de ausência de movimentação de recursos, uma
vez não teria movimentado recursos após o encerramento da conta, em especial após a metade do exercício financeiro. Como houve
movimentação financeira no exercício de 2018, é obrigatória a prestação de contas no regime correspondente, com a manutenção de conta
bancária e a apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período. Consequentemente, não se aplica à agremiação a hipótese de
declaração de ausência de movimentação de recursos, prevista no artigo 28, §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, na qual a manutenção de
conta bancária é facultativa.
Conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (artigos 6º, inciso
III, e art. 29, inciso V, da Resolução TSE nº 23.546/2017) quanto à necessidade de manutenção de conta bancária ao longo de todo o exercício
financeiro e apresentação de extratos bancários.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Social Democrático- PSD do Município de Itatiba do Sul/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se com baixa.
Erechim, 12 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 015-2019 - 028ª ZE/RS
O Doutor GERSON LIRA, Juiz Eleitoral da 028ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram, até a presente data, a declaração de
ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
OBJETO: Publicidade do nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício 2018, conforme arrolado a seguir:
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Lagoa Vermelha, tendo como responsáveis Mickail Sbroglio Muraro e Rangel Assis de Andrade Guedes.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, faculta a qualquer interessado a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lagoa Vermelha-RS, 12 de julho de 2019.
Eu, Silvana Maria Stefenon, Chefe de Cartório da 028ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-79.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) RODRIGO MARTINS ORO-OAB 59118)
RESPONSÁVEL(S) : MARIO JOÃO COMPARIN E CAMILA ZONATTO GODINHO (ADV(S) RODRIGO MARTINS ORO-OAB 59118)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Caseiros, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 29 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 52.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 54.
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Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 57.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 58-59.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 66.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
58-59, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 66.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município
de Caseiros, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-57.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CHRISTIANE LENZI ADAMY-OAB 95202)
RESPONSÁVEL(S) : ADAILTON DA LUZ COSTA E VALDENIR RODRIGUES DE MELLO (ADV(S) CHRISTIANE LENZI ADAMY-OAB 95202)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Caseiros, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 46.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 48.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 51.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 53-54.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 60.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
53-54, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 60.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município
de Caseiros, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
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Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-64.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) VICENTE DURIGON-OAB 66443)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO MULITERNO E ANTÔNIO ABELARDO TEIXEIRA (ADV(S) VICENTE DURIGON-OAB 66443)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Popular Socialista - PPS do município de Lagoa Vermelha, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 29 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 66.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 68.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 78.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 79-80.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 85.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
79-80, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 85.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Popular Socialista - PPS do município de Lagoa
Vermelha, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-12.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - de CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Ibiraiaras
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LEONARDO PIVA-OAB 63696)
RESPONSÁVEL(S) : LINO PRETO E SALETE DAL PIVA TIBOLLA (ADV(S) LEONARDO PIVA-OAB 63696)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha, relativas às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro MDB do município de Ibiraiaras, por intermédio de advogado constituído nos autos, nos termos do da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n.
23.553/2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 25 de abril de 2019.
Determinada a publicação de Edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, pudesse impugnar a prestação de contas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 59, da Res. TSE n. 23.553/2017, conforme
despacho de fl. 42.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 46.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências, fl. 57.
Devidamente intimada, a agremiação partidária apresentou resposta à diligência, fls. 54-55.
Após, foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 56-57.
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Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas sem reparos ao parecer técnico emitido,
parecer ministerial de fl. 61.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, em desconformidade com a Resolução TSE n. 23.553/2017.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos art. 33 e 34, da Res. TSE n.
23.553/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 56-57, apontou a existência de impropriedades nas contas apresentadas, devido a não
entrega da prestação de contas parcial e ao atraso na entrega da prestação de contas final, conforme transcrito abaixo:
"1) Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 09 a 13/09/2018).
2) Prestação de contas final entregue em 22/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017."
Ainda, identificou as seguintes irregularidades nas contas apresentadas:
"1) A agremiação partidária não procedeu à abertura da conta bancária específica para campanha, em desatendimento ao disposto no art. 10,
§ 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos políticos 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, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta "Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º,
II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
2) A agremiação partidária prestou as contas da campanha eleitoral de 2018, incorrendo em despesas com honorários advocatícios e com
serviços de contabilidade, cujos valores, mesmo que estimados, não estão declarados na prestação de contas."
Em resposta à diligência, fls. 54-55, o procurador do partido argumentou que, por se tratar de eleições gerais, o diretório municipal não realizou
movimentação financeira, de modo que interpretou que não havia a necessidade de providenciar a abertura da conta de campanha. Justificou
a ausência de gastos com honorários advocatícios e com serviços de contabilidade, pois estariam inclusos na prestação de contas partidária
anual.
Não pode prosperar o alegado pelo partido. A abertura da conta de campanha não se tratava de mera faculdade, mas, sim, de obrigação
imposta pela Res. TSE n. 23.553/2017, mesmo que não houvesse movimentação financeira no período. Assim, restou caracterizada
irregularidade, tendo em vista que a agremiação partidária não procedeu à abertura da conta bancária específica para campanha, em
desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos
políticos 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, até 15 de agosto do ano eleitoral.
Ademais, a agremiação prestou contas sem movimento, deixando de declarar os gastos com contador e advogado. Assim, constata-se
irregularidade nesse aspecto, tendo em vista que as contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante as
campanhas eleitorais em favor destas deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que
devem ser declarados de acordo com os valores efetivamente pagos, conforme o art. 37, §2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer técnico emitido, opinando pela desaprovação das contas, fl. 61.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, tendo em vista a irregularidade acima referida.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha, relativas às Eleições Gerais de 2018, do Movimento Democrático Brasileiro MDB do município de Ibiraiaras, com fulcro no art. 77, inc. III, da Res. TSE n. 23.553/2017, pelo que determino a suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário pelo período de 03 meses, nos termos do art. 77, § 4º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional acerca da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-56.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) CLEBER ORO-OAB 85613)
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR BIFFI E LEILA CRISTINA GIRARDELLO GONZATTO (ADV(S) CLEBER ORO-OAB 85613)
Vistos.
Intime-se o procurador do partido, por meio de nota de expediente, para responder à diligência retro, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35, § 3º, I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-71.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
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RESPONSÁVEL(S) : MATHEUS VINÍCIUS PIVA E MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
Vistos.
Intime-se o procurador do partido, por meio de nota de expediente, para responder à diligência retro, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35, § 3º, I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-20.2019.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA-OAB 33592)
RESPONSÁVEL(S) : DELIO AFONSO SAIBT E ADELMO DA ROSA SAIBT (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA-OAB
33592)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT do município de Capão Bonito do Sul, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 09 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 124.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 126.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 133.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fls. 134-135.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 145.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
134-135, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 145.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT do município de Capão Bonito
do Sul, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-19.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI CECCHIN E ENIO ANGELO OSSANI (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Muliterno, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 29 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 53.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 70.
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Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 73.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fls. 75-76.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 82.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
75-76, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 82.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município
de Muliterno, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-27.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GIZELE HOFFMANN DA SILVA-OAB 108869 E MARIBEL HOFFMANN-OAB
81485)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ANTONIO DE LIMA E NEUZA TEREZINHA FRACASSO (ADV(S) GIZELE HOFFMANN DA SILVA-OAB 108869 E
MARIBEL HOFFMANN-OAB 81485)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT do município de Caseiros, por intermédio de
advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 60.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 62.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 65.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 67-68.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 74.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
67-68, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 74.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT do município de Caseiros, com
fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
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Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 53-44.2016.6.21.0028
INQUÉRITO - Registro 0264/2017 - Polícia Federal - CRIME ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Cancelamento - Artigo 289 do Código
Eleitoral (Lei 4737/65) - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
VÍTIMA(S) : O ESTADO
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Inquérito Policial n. 0264/2017, instaurado pela Polícia Federal, para apurar crime tipificado no art. 289 do Código Eleitoral (Lei
4.737/65), decorrente de denúncias de irregularidades apresentadas pelo Progressistas - PP, em 13.05.2016, protocoladas sob n.
27.135/2016, e autuada à época na Classe CIE - Cancelamento de Inscrição Eleitoral, sob n. 53-44.2016.6.21.0028.
Ao receber "Vista dos Autos", o Ministério Público Eleitoral requereu: a juntada do procedimento distribuído sob n. RD 00801.00192/2016, o
qual fora instaurado para apurar denúncias de cadastramento irregular lá apresentadas pelo Progressistas - PP, Partido Democrático
Trabalhista - PDT e pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB; a juntada de lista elaborada pelo PDT e MDB em que estavam indicadas
possíveis irregularidades; e a realização de diligências pelo Cartório Eleitoral, fl. 70.
No decorrer da realização das diligências, o Progressistas - PP postulou liminarmente pedido de suspensão dos títulos eleitorias, fls. 100/101.
Em vista, o MPE opinou pelo indeferimento do pedido liminar formulado pelo Progressitas - PP por ser praticamente impossível realizar a
revisão postulada, uma vez que a menos de suas semanas do pleito. Ademais, pelo fato da definição de domicílio eleitoral ser muito
abrangente e, também, por estarem sendo empreendidas diligências para apurar as denúncias de cadastramento irregular, fls. 109,/110v.
O pedido liminar restou indeferido, para que a marcha procedimental não restasse atropelada, fls. 112.
A seguir, foram juntadas certidões contendo as diligências realizadas no interior do município de Muliterno, fls. 116 a 122, 124 a 130; 133 a
136; 139 a 148. O relatório das diligências realizadas pelo Cartório Eleitoral, fls. 151 a 162.
Ato contínuo, o MPE requereu a juntada do Procedimento Administrativo n. 00801.00003/2016 e o encaminhamento dos autos à Polícia
Federal para que instaurasse procedimento investigativo, 166.
Remetidos os autos à Polícia Federal, foi instaurado o Inquérito Policial sob n. 0264/2017-4-DPF/PFO/RS. No curso das investigações foram
realizadas diligências que resultaram na juntada dos memorandos n. 1083/2017, no qual indica-se que os policiais realizaram uma consulta
aos bancos de dados e constataram que nenhum cidadão possuía qualquer tipo de informação que os ligasse a cidade de Muliterno/RS. Após,
foram realizadas diligências no município em tela onde constatou-se que duas eleitoras possuíam vínculo com esse município. Por fim, o
agente da Polícia Federal ressaltou a elasticidade do entendimento de domicílio eleitoral, fazendo referência ao Respe. n. 16.397, Acórdão n.
16.397 de 29.08.2000, Relatora Min. Jacy Garcia Vieira, fls. 342/344.
Em sede de Relatório Final, conclui-se que diligências e consultas policiais confirmaram parte das irregularidades. Entretanto, demonstrou-se,
também, que o Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento no sentido de que a demonstração do vínculo político é suficiente, por si só, para
atrair o domicílio eleitoral, cujo conceito é mais elástico que o de domicílio civil.
Assim, o Relatório Final foi apresentado sem indiciados, no qual opinou-se pelo seu arquivamento.
Com vista dos autos, o Ministério Público requereu o arquivamento do expediente, fl. 425.
É O RELATÓRIO
DECIDO
II - FUNDAMENTAÇÃO
Acolho o relatório emitido pela Polícia Federal no qual embora indica-se que os policiais, ao realizarem uma consulta aos bancos de dados e
constataram que nenhum cidadão possuía qualquer tipo de informação que os ligasse a cidade de Muliterno/RS, e, também, que, em
diligências realizadas no município em tela, constatou-se que apenas duas eleitoras possuíam vínculo com esse município deve ser
considerado a elasticidade do entendimento de domicílio eleitoral adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral (Respe. n. 16.397, Acórdão n.
16.397 de 29.08.2000, Relatora Min. Jacy Garcia Vieira).
O Parecer exarado pelo Ministério Público acolhe a manifestação do Relatório Final apresentado, considerando que as irregularidades
constatadas pela Polícia Federal estão justificadas pelo vínculo político e consequente domicílio eleitoral, muito mais elástivo que o de
domicílio civil, tornam o fato atípico.
III - DISPOSITIVO
Sendo assim, acolho o parecer ministerial a fim de determinar o arquivamento, com baixa, do presente Inquérito Policial, com as ressalvas do
artigo 18 do CPP, em razão da atipiciade gerada pela elasticidade do domicílio eleitoral.
Por fim, atualize-se a autuação dos autos, alterando-se o termo "O Estado" para "Justiça Pública" no que tange à vítima.
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Diligências legais.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-34.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIO BIFFI E VINICIUS MOGNON RUGINI (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
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
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I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Muliterno, por intermédio
de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 29 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 56.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 75.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 78.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 80-81.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 91.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
80-81, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 91.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Muliterno,
com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-35.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA E DIRCEU DAL BEM (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Muliterno, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 23 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 66.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 68.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 71.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 73-74.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 84.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
73-74, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 84.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
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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III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município
de Muliterno, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-12.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RODRIGO CORRÊA-OAB 89221)
RESPONSÁVEL(S) : VICENTE DURIGON E JOSÉ NELSO RIBEIRO (ADV(S) RODRIGO CORRÊA-OAB 89221)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Lagoa Vermelha, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 79.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 81.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 89.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 90-91.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 98.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
90-91, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 98.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Lagoa
Vermelha, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-04.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) RAQUEL DALBERTO-OAB 83.480)
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR VOLPATO E OSCAR JUNIOR BARRETO HOFFMANN (ADV(S) RAQUEL DALBERTO-OAB 83.480)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Progressistas - PP do município de Lagoa Vermelha, por intermédio de
advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 58.
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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Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 60.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 63.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 65-66.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 74.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
65-66, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 74.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Progressistas - PP do município de Lagoa Vermelha, com fulcro
no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-72.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GIZELE HOFFMANN DA SILVA-OAB 108869 E MARIBEL
HOFFMANN-OAB 81485)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS CAZANATTO E ANTONIO JORGE BOLZAN (ADV(S) GIZELE HOFFMANN DA SILVA-OAB 108869 E
MARIBEL HOFFMANN-OAB 81485)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Caseiros, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 57.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 59.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 62.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 63-64.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 72.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
63-64, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 72.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município
de Caseiros, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-94.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOÃO CARLOS CHIESA-OAB 25282)
RESPONSÁVEL(S) : BRAULIO JOARES GUEDES, BALDOINO ZOTI E IVO MATUELA (ADV(S) JOÃO CARLOS CHIESA-OAB 25282)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Lagoa Vermelha, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 79.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 85.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 90.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 91-92.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 98.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
91-92, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 98.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Lagoa
Vermelha, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 12 de julho de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 123/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 32-60.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PP - PROGRESSO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS - PROGRESSO/RS (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO NICARETTA E LUIZ CARLOS CONSTANTIN (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
Vistos
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Progressistas – PP de Progresso/RS, relativo ao exercício de 2018, em cumprimento
ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.546/2017.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual de forma tempestiva em 29/04/2019.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS (fl. 74), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Juntados aos autos, em 06/06/2019, demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário das esferas estadual e nacional, comprovante
de requisição de recibos de doação registrado no SPCA e extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral (fls. 79/90).
Emitido pela Unidade Técnica o Exame Preliminar, que solicitou a baixa dos autos em diligência para que o partido complementasse a
documentação apresentada no prazo de 20 dias (fl. 91).
Devidamente intimado (fl. 95), o partido apresentou requerimento juntando a documentação solicitada (fls. 96 e 97).
Emitido parecer conclusivo pela Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias, que se posicionou pela aprovação das
mesmas (fl. 99).
O Ministério Público Eleitoral acolheu o parecer e se manifestou pela aprovação das contas (fl.101).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Os autos em análise, estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. No exame das contas, após
a apresentação da manifestação pelo órgão partidário, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer
a regularidade das contas trazidas pelo partido, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O parecer técnico constatou que não existem irregularidades e não se vislumbra qualquer infração no que tange às vedações contidas no art.
31 da Lei nº 9.096/95, opinando pela aprovação.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável à aprovação.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS – PP do Município de Progresso/RS, relativas ao
exercício de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, de julho de 2019.
Carmen Luiza Rosa Constante Barghouti,
Juíza Eleitoral da 29º ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 124/2019
PROCESSO CLASSE: PET - 61-13.2019.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - INTEMPESTIVA - DEM - LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM - LAJEADO/RS (ADV(S) FERNANDO SCHNEIDER CUNHA-OAB 73.298)
RESPONSÁVEL(S) : RAMATIS BIRFELD DE OLIVEIRA E LUIS AUGUSTO MORSCHBACHER (ADV(S) FERNANDO SCHNEIDER CUNHAOAB 73.298)
Vistos. Trata-se de pedido de recebimento intempestivo da Prestação de Contas referente às Eleições 2018 do DEMOCRATAS - DEM de
Lajeado/RS. Ocorre que, considerando que já houve decisão sobre as contas do partido, nos autos no Processo nº 103-96.2018.6.21.002 , o
qual julgou as contas como não prestadas em 07/02/2019, com trânsito em julgado em 11/03/2019, foi recebida a referida documentação como
pedido de regularização, nos termos do art. 83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Importante considerar que, no processo de omissão já julgado, foi verificada a ausência de registro da conta bancária observada na base de
dados dos extratos eletrônicos, o que, salvo melhor juízo, não cabe reexaminar no pedido de regularização.
O intuito da legislação, no art. 83, §1º, II, da Resolução 23.553/2017 do TSE foi possibilitar ao partido político uma via para a regularização dos
efeitos do julgamento da omissão para que não se perpetuem no tempo, o que ocorreria na hipótese de indeferimento do pedido.
Assim, em que pese a ausência de registro da conta bancária, questão já apontada nos autos de omissão e, portanto, já julgada, conforme a
documentação apresentada e análise do sistema SPCE WEB do TSE, verificou-se que não houve doação de fontes vedadas, nem
recebimento de recursos de origem não identificada, bem como não localizado nenhum repasse de Fundo Partidário, preenchendo a exigência
dos itens do art. 83, § 2º, V, da Resolução 23.553/2017 para a regularização.
Diante do exposto, julgo REGULARIZADA a situação de inadimplência do DEMOCRATAS - DEM de Lajeado/RS referente às Eleições 2018,
para o fim único de restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE/RS e comuniquem-se aos órgãos de direção Nacional e Estadual acerca da decisão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquive-se.
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Lajeado, 15 de julho de 2019.
Carmen Luiza Rosa Constante Barghouti,
Juíza Eleitoral da 29º ZE

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 8-26.2019.6.21.0031
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT de Brochier/RS - PP. Cândida Rosa de Oliveira Gautério (OAB/RS 31133)
Responsáveis: Marinês da Silva Dickel e Denise Mariza Scherer de Almeida - PP. Cândida Rosa de Oliveira Gautério (OAB/RS 31133)
Vistos.
Considerando que já foi proferida sentença nos presentes autos e ausência de recurso interposto, não conheço do pedido de anulação do
processo.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 12 de julho de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 30/2019
O Doutor Gustavo Bruschi, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
São Pedro das Missões
PTB, Exercício de 2018 – PC 44-65.2019.6.21.0032, Rudinei dos Santos Brizola, Presidente, e Lucas Ferreira da Silva, Tesoureiro.
PRAZO: 3 (três) dias contados da publicação do edital, para a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário de Justiça
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 15 de julho de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

36ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2019, o Cartório da 36ª Zona Eleitoral de Quaraí, de acordo com o Edital de Ciência de Eliminação
de Documentos nº 001/2019, publicado no DEJERS - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, Edição nº 22, p. 016, em
06/02/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de
Documentos. Eu, Clóvis Martin Fink, Chefe de Cartório da 36ª ZE, preparei e conferi o presente Termo, que é subscrito pela Exma. Srª Juíza
Eleitoral.
CARLA BARROS SIQUEIRA PALHARES
Juíza Eleitoral da 36ª ZE

39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 34/2019
O Excelentíssimo Senhor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona, no uso de suas atribuições legais, FAZ PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, que, perante este juízo, situado na Rua General Canabarro, 335, em Rosário do Sul, encontra-se disponível,
neste Cartório Eleitoral, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual –
Exercício 2012, do diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB - de Rosário do Sul, conforme entabulado pelos arts.
32 da Lei nº 9.096/95 e 31 e §§, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político poderá examinar as prestações de contas anuais uns
dos outros, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigações 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, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do rio Grande do Sul (DEJERS).
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Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, preparei e conferi o presente documento, lavrado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral.
Rosário do Sul, 12 de julho de 2019.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 35/2019
O Excelentíssimo Senhor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona, no uso de suas atribuições legais, FAZ PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, que, perante este juízo, situado na Rua General Canabarro, 335, em Rosário do Sul, encontra-se disponível,
neste Cartório Eleitoral, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual –
Exercício 2013, do diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB - de Rosário do Sul, conforme entabulado pelos arts.
32 da Lei nº 9.096/95 e 31 e §§, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político poderá examinar as prestações de contas anuais uns
dos outros, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigações 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, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do rio Grande do Sul (DEJERS).
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, preparei e conferi o presente documento, lavrado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral.
Rosário do Sul, 12 de julho de 2019.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 115/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 19-22.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – PORTO MAUÁ/RS, VALDIR GERVÁSIO DA SILVA e NEIVA MARIA PISONI FELTRACO
Município: Porto Mauá/RS
Advogado: Dr. Francisco Toledo Vogel – OAB/RS 52.898
Vistos.
Considerando o parecer do analista do Cartório Eleitoral pela reprovação das contas, o qual foi referendado pelo parecer do Ministério Público
Eleitoral no mesmo sentido, determino a citação do órgão partidário e dos responsáveis 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.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 09 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE 116/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 13-15.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DOS PROGRESSISTAS – PP, MARCELO ANTÔNIO DA SILVA E OLAVO OSMAR PAWLAK
Adv. Dr. Olavo Osmar Pawlak – OAB/RS 106.667
Vistos.
Considerando o parecer do analista do Cartório Eleitoral pela reprovação das contas, o qual foi referendado pelo parecer do Ministério Público
Eleitoral no mesmo sentido, determino a citação do órgão partidário e dos responsáveis 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.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 08 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE 116/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 26-14.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, MARCO LUÍS ZANDER E LUÍS CARLOS TURRA.
Município: Tuparendi
Adv. Dra. Beate Sirlei Petry – OAB/RS 52.830
Vistos.
Considerando o parecer do analista do Cartório Eleitoral pela reprovação das contas, o qual foi referendado pelo parecer do Ministério Público
Eleitoral no mesmo sentido, determino a citação do órgão partidário e dos responsáveis 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.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 09 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.

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, Terça-feira, 16 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 129, Página: 37

43ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019 - 043ª ZONA ELEITORAL - SANTA VITÓRIA DO PALMAR
JUSTIÇA ELEITORAL
43ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
O Doutor ULISSES DREWANZ GRÄBNER, Juiz Eleitoral em Substituição da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Bento Gonçalves, n. 1850,
em Santa Vitória do Palmar, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, o inteiro teor da sentença que julgou não
prestadas as contas Eleitorais de 2018 e determinou a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – do Chuí enquanto não regularizada a situação do Partido Político acima
nominado, nos autos do processo de Prestação de Contas nº 43-81.2018.6.21.0043.
OBJETO: Publicidade do inteiro teor da sentença que julgou não prestadas as contas Eleitorais de 2018 e determinou a suspensão do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT –
do Chuí.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, para conhecimento dos Responsáveis Partidários - CARLA DE LIMA
MAXIMILA (Presidente do PDT) e ANSELMO ARTURI AMARAL (Tesoureiro) e de quaisquer interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Santa Vitória do Palmar-RS, 12 de julho de 2019.
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral em Substituição – 043ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
A Excelentíssima Senhora Sandra Regina Moreira, MM. Juíza Eleitoral desta 46ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, através de publicação no DEJERS, que se encontra disponível,
neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018,
dos seguintes diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial dos seguintes partidos políticos:
Partido Republicano Brasileiro - (PRB) – Santo Antônio da Patrulha/RS
Responsáveis: Carlos André Nunes da Silva, Rosane da Silva Dias, Silvia Adriana da Rosa e Claudemir dos Santos
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Santo Antônio da Patrulha, 11 de julho de 2019.
Eu, Aline Fuchs, Chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 34-47.2017.6.21.0046
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 299, CE e Art. 299, caput, CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO (ADV(S) MICHELE DA SILVA MACHADO-OAB 110.185 E TISSIANO DA ROCHA JOBIMOAB 74.185), JOÃO CARLOS FRAGA MACHADO, RONALDO MACHADO DOS SANTOS E NERI FARIAS DE OLIVEIRA (ADV(S) MICHELE
DA SILVA MACHADO-OAB 110185 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO, JOÃO CARLOS FRAGA
MACHADO, RONALDO MACHADO DOS SANTOS e NERI FARIAS DA SILVA, como incursos nas sanções dos artigos 299 do Código Eleitoral
(1º fato) e, ainda, em face de CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO. RONALDO MACHADO DOS SANTOS E NERI FARIAS DE OLIVEIRA
pelas sanções do art. 299, caput, do Código Penal (2º fato).
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A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2017, fl. 09 dos autos.
Em relação ao investigado RODRIGO GOMES MASSULO, foi acolhida a promoção ministerial pelo arquivamento do feito em relação ao
mesmo (decisão de fl. 09)
Citados na forma da lei, os réus apresentaram defesa, através de procurador constituído, sendo o Réu Neri Farias de Oliveira a fls. 273-283; o
Réu Ronaldo Machado dos Santos a fls. 286-298; o Réu João Carlos Fraga Machado a fls. 302-312 e o Réu Cezar Walmor Maciel Massulo a
fls. 316-329. Houve a reabertura de prazo (requerimento de fls. 162-167) deferida na fl. 169.
Durante a instrução, foram ouvidas 14 (quatorze) testemunhas arroladas pela acusação e 08 (oito) testemunhas pela defesa, sendo, ao final,
interrogados os acusados, conforme CDs de fls. 470 e 479. Deixou de ser interrogada a testemunha Maria Rosa Pachedo Andrade, arrolada
pela acusação, uma vez que noticiado seu falecimento.
Decretada a revelia do Réu Neri Farias de Oliveira (fl. 456).
Conforme termo de audiência de fl. 456, foi homologada a desistência da oitiva das testemunhas de acusação Pedrolina de Oliveira Lima e
Vazulmiro Oliveira de Lima, bem como das testemunhas da defesa arroladas pelos réus João Carlos e Cezar Walmor, a saber, testemunhas
Nelci Daniel Quiles, Paulo Fantinel e Mario Ferreira da Silva.
Após as oitivas e interrogatórios dos Réus, foi oportunizado ao Ministério Público a juntada de documentos deferidos em audiência (termo de
audiência de fl. 477), sendo oportunizada vista à defesa, através de seu procurador constituído, com a reabertura do prazo de memoriais,
juntados a folhas 529 – 541 pelo Ministério Público Eleitoral e a fls. 550 – 555 pela defesa.
Encerrada a instrução processual, vieram os autos conclusos.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Uma vez que inexiste arguição de preliminares, e o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, passo a analisar o mérito.
Do 1º fato - Crime de Corrupção Eleitoral.
O delito em tela prevê em seu artigo art. 299 do Código Eleitoral:
“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.
Nos termos do parecer ministerial, a absolvição é a medida cabível aos Réus, senão vejamos.
No que se refere ao primeiro fato narrado na denúncia, as testemunhas foram uníssonas em declarar que durante a realização do calçamento
narrado na inicial não houve promessa de voto, e nem pedido de voto, e nem campanha eleitoral no local, em que houvesse a promessa de
troca de votos para que o calçamento na rua fosse realizado.
A testemunha Natalia Cunha da Costa, engenheira da Prefeitura Municipal, afirmou acerca da existência de lei regulamentadora de parceria
para o rateio de material entre a comunidade e a Prefeitura, e que a mão de obra normalmente é contratada pelos moradores. Que Gilberto de
Oliveira Castro era o engenheiro responsável na época.
Gilberto referiu ter tomado conhecimento da obra em apreço, tendo fornecido um levantamento da área com quantidade de pedra e saibro para
o local, e verificado a realização da obra apenas informalmente, juntamente com o Secretário de Obras Antônio Selistre. Alegou desconhecer
pedido de voto, dizendo haver parcerias que ocorrem sem o conhecimento da prefeitura e da Secretaria de Obras.
Antônio Fernando Selistre, Secretário de Obras na época dos fatos, confirmou haver obras realizadas por meio de parcerias, e que, em tal
modalidade, os moradores arcavam com o custo das pedras e mão de obra, tendo se dirigido diversas vezes ao local da obra e encontrado os
Réus Dinho e Cacau na obra, desconhecendo a existência de pedido de votos e afirmando não haver nenhuma relação de Cezar Massulo com
a realização da obra, apesar de ser pessoa influente na comunidade. Que os moradores reclamaram pela suspensão da obra pelo Ministério
Público, pois eles haviam efetuado pagamntos pela obra.
A testemunha Sueli da Silva Ramos confirmou ter realizado metade do pagamento do serviço e não possuir recibo. Negou ter recebido pedido
de voto em troca da obra de calçamento na obra narrada na inicial.
Gisele da Silva Flores disse que cada um iria pagar a sua parte para realização das obras, mas que não sabe o valor que deveria ser pago.
Já a testemunha Neusa Regina Barreto Silva declarou em juízo não ter havido campanha eleitoral direcionada em face da realização da obra
do calçamento, e ter ocorrido reunião sobre o calçamento, tendo sido dito que a Prefeitura iria pagar as pedras e que os moradores arcariam
com os custos da mão de obra. Que a parte da obra em frente a sua casa foi paga pelo seu marido, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
e que Cezinha comparecia na obra.
João Antônio da Luz disse ter pago metade do valor devido, sendo que ainda não pagou a outra metade, pois o valor restante ainda não foi
cobrado, e que pegou recibo no momento do pagamento. Que não foram pedidos votos a Rodrigo Massulo em troca do calçamento.
A testemunha Antônio C. dos Santos, também morador da rua, soube que houve reunião para tratar do calçamento, mas que não participou da
mesma, e que na rua da sua residência não houve calçamento em razão do embargo da obra, tendo sido devolvido o dinheiro pago por ele.
Informou que Cézar Massulo não teve participação na obra, e que não foram pedidos votos em razão da obra.
Assim também afirmou a testemunha Lucilia Barth da Silveira, no sentido de inexistir pedido de votos em favor de Rodrigo Massulo, negando
que houvesse cabo eleitoral do candidato no canteiro de obras.
Hermes Aguirre Castro referiu que, na época das obras, não viu os réus gerenciando a obra e negou ter recebido pedido de votos, e que o
comentário era de que as obras realizadas seriam de responsabilidade da Prefeitura. Que embora não tivesse efetuado nenhum pagamento,
lhe entregaram um recibo em sua casa como se ele tivesse pago, e que foi uma pessoa em sua casa e levou um recibo para assinar, não
sendo Neri essa pessoa. Que desconhece o indivíduo Cézinha.
Marina da Silva Santos, testemunha da acusação, disse não ter realizado pagamento por ter sido embargado o calçamento, que conhecia
Cézinha, não sabendo se ele tinha ingerência nas obras, e que não houve pedidos de votos na comunidade.
Ana Paula dos Santos, disse que havia um acerto para pagamento da obra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por morador. Também
disse não ter visto Cézinha na obra. Contou que Dinho era quem passava os valores à Prefeitura, negando ter passado recibo por não ter sido
efetuado pagamento até o momento.
A testemunha Mario Meregalli, em juízo, afirmou ter efetuado o pagamento de apenas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pela realização
das obras de calçamento, metade do valor pois as obras pararam, e que China foi quem enviou o recibo. Não sabia dizer a relação de Cézinha
com a obra.
Reni Germano da Silva, testemunha de defesa, disse conhecer Cézinha, tratando-se de pessoa que ajuda a comunidade, e que esse nunca
pediu votos em nome de ninguém, e que conhece Rodrigo Massulo, negando que ele tenha comparecido às obras para pedir votos.
A testemunha de defesa Maria Claudete Santos Cardoso referiu que Ronaldo, conhecido como "Dinho" é pessoa colaborativa na comunidade,
e não soube se ele teve participação nas obras da Rua Francisco Langer, narrada na inicial.
Fábio Luiz Iaronka, também testemunha de defesa, relatou que Cézinha é conhecido no local como uma pessoa que adotou o bairro, e que
várias melhorias e obras foram realizadas por seu intermédio em parceria com a Prefeitura.
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Sério Inácio da Silva referiu ter visto as obras de calçamento na Rua Francisco Langer, da qual é vizinho. Negou ter havido pedido de votos
para realização da obra, pois a obra de calçamento estava sendo realizada em parceria com a Prefeitura, e disse que tanto Cacau como Dinho
ajudam a comunidade, sendo líderes comunitários.
A testemunha de acusação Remi Mendes Portal aduziu que foi realizado um rateio entre os moradores para efetuarem o calçamento da rua, e
negou ter assinado recibo sem ter efetuado pagamento e não soube da ocorrência de pedidos de votos em em favor de qualquer candidato à
época do fato, no que se refere a construção do calçamento da obra narrada na inicial.
O Réu Cézar Walmor Maciel Massulo, em seu interrogatório, confirmou ter trabalhado para o candidato Rodrigo Massulo nas eleições
municipais de 2016, por serem amigos e porque ele é uma pessoa conhecida na cidade, e disse ter pedido votos para seu amigos em nome do
candidato. Quanto às obras do calçamento em análise, disse que Cacau e Dinho lhe pediram para que falasse com Antônio Selistre para fazer
uma parceria com os moradores, junto à Prefeitura, e que tal pedido foi feito por volta de outubro de 2015, onze meses antes das obras da Rua
Francisco F. Langer, e que Antônio sinalizou pela possibilidade pois estavam sobrando materiais na Prefeitura. Negou que as obras tenham
sido realizadas como mecanismo de compra de votos. Negou também a prática do segundo fato descrito na denúncia. Sustentou que os
recibos de pagamento eram tomados por Cacau e Dinho, e que Cacau é analfabeto, assim, Neri era quem assinava os recibos. Alegou não
possuir nenhuma ingerência na obra da Rua Francisco Langer, limitando-se a orientar o réu Neri a tomar os recibos das pessoas que pagaram
o calçamento, após a intervenção do Ministério Público. Disse, ainda, não saber se Cacau e Dinho eram cabos eleitorais de Rodrigo Massulo.
João Carlos de Fraga Machado, conhecido como "Cacau", em seu interrogatório, disse que foi cabo eleitoral do candidato Rodrigo Massulo,
serviço prestado de forma voluntária. Em relação à obra de calçamento da Rua Francisco Langer, negou ter havido pedido de votos, uma vez
que 1 (um) ano antes, já havia sido feito o pedido referente à obra junto à Prefeitura. Que o custo do calçamento seria entre R$6.500,00 e
R$7.000,00. Disse, ainda, que Rodrigo Massulo esteve no local para pedir votos em campanha. Em relação ao segundo fato que lhe foi
imputado na ação penal, não soube responder, mas negou ter conversado com Cezar Massulo sobre a entrega de recibos de pagamento.
O Réu Neri Farias de Oliveira, ao ser interrogado, negou os fatos imputados na ação penal, e disse não se envolver com política. A respeito
dos recibos, disse que deveria dar os recibos aos moradores ao final da obra, negando ter confeccionado recibos falsos ou ter havido
moradores que não pagaram e que tenham recebido recibo. Afirmou que ao ser contratado, a Prefeitura realizaria uma parceria com os
moradores, e aquela arcaria com os custos dos materiais, os quais eram pedidos para o Secretário de Obras Antônio Selistre, mas também
solicitada à Cézinha essa intervenção. Que Cézinha não interferiu ou orientou a respeito da confecção de recibos de pagamento dos
moradores, e quanto ao recibo do morador Hermes, alega ter recebido o valor.
O Réu Ronaldo Machado dos Santos, alcunha "Dinho", em depoimento, afirmou ter colaborado de forma voluntária para a candidatura de
Rodrigo Massulo, como cabo eleitoral. Que reside na Rua Francisco F. Langer e que o candidato não esteve no local da execução das obras.
Afirmou que o pedido de calçamento já havia sido feito em anos anteriores, e que realizou tal pedido de forma verbal pela proximidade com o
Secretário de Obras, o qual sinalizou de forma positiva. Disse que era o responsável por arrecadar o dinheiro dos moradores. Negou que
Rodrigo Massulo tenha pedido voto no local e que Cézar Massulo tenha orientado a tomar recibo dos moradores.
A condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática dos
fatos criminosos pelos réus, o que não ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, ausente a comprovação da prática, mediante atuação positiva dos agentes, de alguma das ações previstas no art. 299 do Código
Eleitoral, consubstanciadas nas condutas de “obter ou dar voto” ou “conseguir ou prometer abstenção”, o que enseja a conclusão de
inexistência de crime de compra de votos, previsto no artigo 299, do Código Eleitoral. Nesse diapasão, inexistente a demonstração do dolo
específico necessário à adequação típica, resta afastada a materialidade do delito.
Nesse sentido, decisões a seguir transcritas: [...] O tipo penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral exige para a sua caracterização a
doação, oferecimento, promessa, solicitação ou recebimento de dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem em troca de voto. Trata-se de
dolo específico sem o qual não se configura a conduta típica.
Inexistindo prova de que alguém tenha recebido promessa de vantagem ou de alguma dádiva em troca do voto, o tipo penal não se encontra
caracterizado, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrente por atipicidade do fato" [TRESC. Ac. n. 21.742, de 2.7.2007, Rel. Juiz
Márcio Luiz Fogaça Vicari].
[…] Segundo a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime descrito no art. 299 do CE, é necessário o dolo específico que exige o
tipo penal, isto é, a finalidade de "obter ou dar voto" e "conseguir ou prometer abstenção" (RHC nº 142354, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
5.12.2013). [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 291, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 220, grifei).
Assim, diante do fato das testemunhas de forma uníssona terem declarado que durante a execução da obra narrada na inicial não houve
promessa da realização da obra, com pedidos de votos para candidatos a cargos eletivos, não há fato típico por inexistência de uma das
elementares do tipo penal em apreço, qual seja o pedido de votos em troca da execução do calçamento.
Por tais razões, ausente a prova da autoria e materialidade em relação ao primeiro fato, a consequência é a absolvição dos réus das sanções
do artigo 299 do Código Eleitoral, com base no artigo 386, do Código de Processo Penal, que se aplica subsidiariamente aos processos que
tramitam por crimes eleitorais.
No que se refere ao segundo fato descrito na denúncia, em que respondem os réus CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO, RONALDO
MACHADO DOS SANTOS e NERI FARIAS DE OLIVEIRA - Crime de Falsidade Ideológica.
Assim, prevê o artigo 299, do Código Penal: “ Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Em relação ao crime tipificado no art. 299 do Código Penal, a materialidade está comprovada pelo recibo acostado nas fl. 515 dos autos, pelas
conversas interceptadas constantes do CD de fl. 65 dos autos apensos e pela prova testemunhal constante dos autos.
Da mesma forma a autoria imputada aos réus CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO, RONALDO MACHADO DOS SANTOS e NERI FARIAS
DE OLIVEIRA está comprovada, pela prova testemunhal e pelas degravações telefônicas. Assim restou comprovada a falsidade do documento
pelo testemunho de Hermes Castro, que afirmou que "uma pessoa foi até sua casa, chamado Dinho e levou um recibo para assinar, como se
tivesse pagado o calçamento, embora ele não tivesse efetuado nenhum pagamento. Disse que não pagou nenhum valor, mas que lhe
entregaram um recibo em sua casa como se ele tivesse pagado", conforme restou consignado em termo de audiência realizada na Promotoria
de Justiça (CD juntado a fl. 131 dos autos). Essa afirmação da testemunha Hermes restou confirmada também em depoimento em juízo, sendo
reafirmado que o pagamento informado no recibo jamais ocorreu, comprovando-se, assim, a prática do crime de falsidade ideológica cometido
pelos réus, todos tendo agido em comunhão e conjugação de vontades.
Outrossim, pelas escutas telefônicas juntadas nos autos, observa-se que os réus discutiam sobre a necessidade de confecção de recibos a
serem confeccionados para os moradores da rua em que se realizava o calçamento em apreço, assim, os réus agiram em conjuntos em
comunhão de vontades com o objetivo de confeccionar os recibos e direcionarem aos moradores da rua em que foi realizado o calçamento.
Para corroborar a declaração da testemunha Hermes são os depoimentos das demais testemunhas que embora declarem que não houve
pedido de votos, os réus trabalharam junto a Comunidade local para a realização do calçamento narrado na inicial.
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Em interrogatório o réu Cézar, confirma que “Dinho” foi orientado a pegar recibos dos moradores, embora declare que a obra tenha sido
realizada em parceria com a Prefeitura e moradores.
O réu Neri, em interrogatório, uma vez que foi levantada sua revelia, alega negativa de autoria dizendo que não confeccionou recibos falsos.
No entanto, confirma que tinha a incumbência de confeccionar os recibos dos moradores no calçamento em razão de eventual pagamento
pelas obras.
O réu Ronaldo, em interrogatório, menciona que era o responsável em arrecadar os valores dos moradores.
Assim, pelo depoimento da testemunha Hermes em juízo, corroborada pelas escutas testemunhas em que os réus discutem sobre a
necessidade de realização de recibos, e, especialmente aliado ao fato dos réus em seus interrogatórios mencionarem, embora alegando
negativa de autoria com relação a falsidade ideológica de recibos, confirmam que arrecadaram em comunhão de vontades, um aderindo a
vontade do outro, arrecadaram os valores dos moradores e passavam recibos para que os moradores que efetuaram os pagamentos
assinassem os recibos.
Assim, tendo em vista que a testemunha Hermes confirma categoricamente em juízo que assinou recibo relacionado a obra do calçamento
narrado na inicial, no entanto, não havia efetuado o pagamento em razão da realização das obras, a condenação dos réus é medida
necessária porque confeccionaram recibo com declaração falsa, conforme depõe a testemunha Hermes.
Ademais, o crime de falsidade ideológica resta configurado pela sua natureza formal, consubstanciada na inserção de declaração inverídica em
documento particular, como é o caso dos autos, tratando-se do recibo juntado a fl. 515 dos autos, sem que seja necessária a comprovação de
prejuízo.
Pela escuta das interceptações telefônicas, verifica-se o diálogo mantido entre NERI FARIAS DE OLIVEIRA e CÉZAR MASSULO, no dia
29/09/2016, hora incial 11:48, em que ficou orientada a confecção de recibos e a forma como seriam esclarecidos os pagamentos e
depoimentos (fls. 32/147 -33/147 do 2º anexo dos autos - DEGRAVAÇÃO - OPERAÇÃO RUAS LIMPAS).
Ato contínuo o acusado CÉZAR MASSULO realizou ligação para o réu RONALDO MACHADO DOS SANTOS, orientando-o a efetuar o
preenchimento dos recibos e a colher a assinatura do réu NERI, conforme se verifica nos autos de degravação da escuta telefônica (fls. 36/147
-37/147 do 2º anexo dos autos - DEGRAVAÇÃO - OPERAÇÃO RUAS LIMPAS).
Assim sendo, tendo em conta que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo recibo acostado a fl. 515 dos autos, especialmente pelo
depoimento da testemunha Hermes e pelos dados das conversas interceptadas constantes do CD de fl. 65 dos autos apensos e pela prova
testemunhal constante dos autos, a condenação dos réus CÉZAR WALMOR MACIEL MASSULO, RONALDO MACHADO DOS SANTOS e
NERI FARIAS DE OLIVEIRA é medida que se impõe, nos termos do artigo 299, do CP, uma vez que os réus em comunhão de vontades, um
aderindo a vontade do outro, inseriram declaração falsa em documento particular. A declaração falsa foi inserida com o objetivo de criar
obrigação, qual seja, com o objetivo de quitar valores pelo pagamento do calçamento da rua narrada na inicial, sem que o declarante,
testemunha Hermes, efetivamente tivesse efetuado o pagamento que consta no recibo acostado nos autos – fls. 515. Dessa forma, a
condenação é medida necessária, com base no artigo 299, do Código Penal.
III – Dispositivo:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os réus CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO, JOÃO CARLOS
FRAGA MACHADO, RONALDO MACHADO DOS SANTOS e NERI FARIAS DA SILVA pela imputação da prática do crime do art. 299 do
Código Eleitoral (1º fato), em conformidade com o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condeno os réus CÉZAR WALMOR
MACIEL MASSULO, RONALDO MACHADO DOS SANTOS e NERI FARIAS DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 299 do
Código Penal (2º fato).
DOSIMETRIA DA PENA
ARTIGO 299, DO CP.
CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO.
A sua culpabilidade situa-se em grau médio diante da reprovabilidade social a essa espécie de delito, não podendo ser considerada em seu
prejuízo. O acusado não possui condenações que possam ser levados em conta como maus antecedentes. A sua conduta social e
personalidade não restaram desabonadas nos autos. O motivo do crime relaciona-se com o tipo penal não podendo ser considerado em seu
prejuízo. As circunstâncias do ilícito penal são inerentes ao tipo penal. As conseqüências do delito foram de razoável repercussão. Não há
comportamento da vítima a ser analisado.
Diante da presença de poucas circunstâncias desfavoráveis ao réu fixo a pena base privativa de liberdade em um ano de reclusão.
Inexistem agravantes e atenuantes, resultando, assim, a pena provisória em 01 ano de reclusão.
Passo a fixação da pena definitiva.
Considerando que inexistem causas especiais de diminuição ou aumento da pena, resulta a pena definitiva em 01 ano de reclusão, no regime
aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2.º, alínea c), e 3.º, do Código Penal.
PENA DE MULTA:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, e, atento à condição
econômica do réu, estabeleço cada dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, nos termos dos artigos 49 e 60, do
Código Penal.
Em face da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a quatro anos, a teor do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos
do inciso IV do artigo 43 e do artigo 46, caput, do CP, equivalente a 365 horas de tarefas, a serem executadas na forma do artigo 46, §4.º, a
ser prestada junto à entidade pública, a ser definido por este Juízo quando da execução da pena.
Entendo que tais medidas são suficientes à repressão do delito praticado pelo réu, em virtude do preenchimento dos requisitos enumerados no
inciso III do artigo 44 do Código Penal.
Deixo de fixar valor mínimo de indenização, uma vez que não há danos materiais a serem aferidos.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos para o decreto de prisão
cautelar.
ARTIGO 299, DO CP.
RONALDO MACHADO DOS SANTOS
A sua culpabilidade situa-se em grau médio diante da reprovabilidade social a essa espécie de delito, não podendo ser considerada em seu
prejuízo. O acusado não possui condenações que possam ser levados em conta como maus antecedentes. A sua conduta social e
personalidade não restaram desabonadas nos autos. O motivo do crime relaciona-se com o tipo penal não podendo ser considerado em seu
prejuízo. As circunstâncias do ilícito penal são inerentes ao tipo penal. As conseqüências do delito foram de razoável repercussão. Não há
comportamento da vítima a ser analisado.
Diante da presença de poucas circunstâncias desfavoráveis ao réu fixo a pena base privativa de liberdade em um ano de reclusão.
Inexistem agravantes e atenuantes, resultando, assim, a pena provisória em 01 ano de reclusão.
Passo a fixação da pena definitiva.
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Considerando que inexistem causas especiais de diminuição ou aumento da pena, resulta a pena definitiva em 01 ano de reclusão, no regime
aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2.º, alínea c), e 3.º, do Código Penal.
PENA DE MULTA:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, e, atento à condição
econômica do réu, estabeleço cada dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, nos termos dos artigos 49 e 60, do
Código Penal.
Em face da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a quatro anos, a teor do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos
do inciso IV do artigo 43 e do artigo 46, caput, do CP, equivalente a 365 horas de tarefas, a serem executadas na forma do artigo 46, §4.º, a
ser prestada junto à entidade pública, a ser definido por este Juízo quando da execução da pena.
Entendo que tais medidas são suficientes à repressão do delito praticado pelo réu, em virtude do preenchimento dos requisitos enumerados no
inciso III do artigo 44 do Código Penal.
Deixo de fixar valor mínimo de indenização, uma vez que não há danos materiais a serem aferidos.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos para o decreto de prisão
cautelar.
ARTIGO 299, DO CP.
NERI FARIAS DE OLIVEIRA
A sua culpabilidade situa-se em grau médio diante da reprovabilidade social a essa espécie de delito, não podendo ser considerada em seu
prejuízo. O acusado não possui condenações que possam ser levados em conta como maus antecedentes. A sua conduta social e
personalidade não restaram desabonadas nos autos. O motivo do crime relaciona-se com o tipo penal não podendo ser considerado em seu
prejuízo. As circunstâncias do ilícito penal são inerentes ao tipo penal. As conseqüências do delito foram de razoável repercussão. Não há
comportamento da vítima a ser analisado.
Diante da presença de poucas circunstâncias desfavoráveis ao réu fixo a pena base privativa de liberdade em um ano de reclusão.
Inexistem agravantes. Deixo de aplicar a atenuante do réu ter mais de 70 na época da sentença, porque partilho do entendimento que a pena
não poderá ficar aquém do mínimo legal, resultando, assim, a pena provisória em 01 ano de reclusão.
Passo a fixação da pena definitiva.
Considerando que inexistem causas especiais de diminuição ou aumento da pena, resulta a pena definitiva em 01 ano de reclusão, no regime
aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2.º, alínea c), e 3.º, do Código Penal.
PENA DE MULTA:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, e, atento à condição
econômica do réu, estabeleço cada dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, nos termos dos artigos 49 e 60, do
Código Penal.
Em face da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a quatro anos, a teor do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos
do inciso IV do artigo 43 e do artigo 46, caput, do CP, equivalente a 365 horas de tarefas, a serem executadas na forma do artigo 46, §4.º, a
ser prestada junto à entidade pública, a ser definido por este Juízo quando da execução da pena.
Deixo de fixar valor mínimo de indenização, uma vez que não há danos materiais a serem aferidos.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos para o decreto de prisão
cautelar.
Custa pelos réus, pela metade.
Após o trânsito em julgado:
1) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados - artigo 393, inciso II, do CPP;
2) comunique-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos - artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
3) remetam-se o boletim estatístico ao departamento de informática policial, e registre-se no Sistema.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Com o trânsito em julgado, e após o cumprimento, arquivem-se com baixa.
D.L.
Santo Antônio da Patrulha, 12 de julho de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 039/2019 - 049 ZE - SÃO GABRIEL/RS
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 104-21.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 04.07.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O Partido
DEMOCRACIA CRISTÃ-DC, de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de 2018. Notificados para se
manifestarem, sob pena de revelia, os representantes do partido deixaram fluir o prazo in albis (fls.05, 11, 20/22). O Ministério Público Eleitoral
opinou sejam as contas do DC julgadas não prestadas (fl. 23/23v). Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relato. Passo a decidir.
Com efeito, da análise dos autos observo não terem sido apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo municipal do Partido
DEMOCRACIA CRISTÃ- DC, de São Gabriel, relativamente às Eleições 2018. Neste sentido, preceitua o art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: “Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art.
76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela não
prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão
partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;” Portanto, verificada a omissão do Partido no
dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu julgamento como não prestadas é medida que se impõe. Desse modo, julgo NÃO
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PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018, do Partido DEMOCRACIA CRISTÃ -DC, de São Gabriel, nos termos do art. 77,
inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determinando-se a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo
período em que permanecer omisso, na forma do art. 83, inciso II, da aludida norma. Por fim, verificado que, devidamente intimados para se
manifestarem nos autos, não houve apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas
revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 04 de julho de 2019. JULIANA
NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ªZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 11 de Julho de 2019.
Eu, Lizete Leitzke Volz, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral em substituição, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 040/2019 - 049 ZE - SÃO GABRIEL/RS
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, tramita o Processo de Prestação de Contas n. 115-50.2018.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da sentença proferida em 04.07.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: “Vistos. O PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO - PSC, de São Gabriel, não apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de 2018. Notificados para se manifestarem, sob
pena de revelia, os representantes do partido deixaram fluir o prazo in albis(fls.04/08, 11 e 14). O Ministério Público Eleitoral opinou sejam as
contas do PSC julgadas não prestadas (fl.16).
Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relato. Passo a decidir. Com efeito, da análise dos autos observo não terem sido
apresentadas as contas de campanha do órgão diretivo municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, de São Gabriel, relativamente às
Eleições 2018. Neste sentido, preceitua o art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que transcrevo: “Art. 77. Apresentado o
parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade
das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de
citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas;” Portanto, verificada a omissão do Partido no dever de prestar as contas eleitorais, do Pleito 2018, o seu
julgamento como não prestadas é medida que se impõe. Desse modo, julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referente ao Pleito 2018,
do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, de São Gabriel, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
determinando-se a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal, pelo período em que permanecer omisso, na forma do art. 83, inciso II, da aludida norma. Por fim, verificado que,
devidamente intimados para se manifestarem nos autos, não houve apresentação de defesa pelas partes, nem acostou procuração ao feito,
decreto-lhes as respectivas revelias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após todas as diligências, arquivem-se com baixa. São Gabriel, 04
de julho de 2019. JULIANA NEVES CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 049ªZE”, para que os interessados, querendo, interponham recurso no prazo
de três dias.
PRAZO: Até 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 11 de Julho de 2019.
Eu, Lizete Leitzke Volz, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral em substituição, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 041/2019 - 049 ZE - SÃO GABRIEL/RS
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
centro, em São Gabriel, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da ResoluçãoTSE nº
23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício 2018, de partido político.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
PARTIDO VERDE - PV – São Gabriel/RS
Presidente: João Abel Martins Lopes
Tesoureiros: Viviane D’Avila Appolinário e,
Reinaldo da Silveira Rodrigues
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 11 de Julho de 2019.
Eu, Lizete Leitzke Volz, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral em substituição, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 042/2019 - 049 ZE - SÃO GABRIEL/RS
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, as Prestações de Contas de Campanha de Partidos das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes Partidos:
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - de Santa Margarida do Sul-RS;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 11 de julho de 2019.
Eu, Lizete Leitzke Volz, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral em substituição, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 331/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-59.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : FABRIZZI MANZONI, CRISTIANO DOS SANTOS, SOLANGE MARIA RENZ E FABIANO LUIS DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do DEMOCRATAS - DEM, do município de Parobé, referente ao exercício financeiro de 2015.
As partes foram notificadas da situação de omisso do partido, sem que houvesse manifestação. Foi expedido o parecer pelas contas serem
julgadas não prestadas, e o órgão ministerial manifestou-se no mesmo sentido.
Sobreveio certidão do Cartório Eleitoral (fl. 39), de que as contas partidárias do DEM, do mesmo exercício financeiro e município, foram
apresentadas em 21/07/2016, protocolo n. 41521/2016, processo n. 80-43.2016.6.21.0042, havendo sido julgadas como aprovadas com
ressalvas, com data de publicação em 26/10/2018 e transito em julgado em 13/11/2018.
Vieram os autos.
É o breve relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar expediente referente ao DEMOCRATAS - DEM, de PAROBÉ-RS, exercício financeiro 2015. Registre-se que o exercício
em análise já foi apreciado por este juízo, com sentença de aprovação com ressalvas publicada em 26/10/2018, trânsito em julgado em
13/11/2018 e arquivamento em 14/11/2018, restando configurada a existência de coisa julgada, pois a pretensão ventilada visa rediscutir
matéria já decidida em processo anterior.
Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Taquara, 12 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 332/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-48.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) JANETE KRUPP LINDEN-OAB 52119 E JENIFER
MICHELLE MATZENBACHER-OAB 84257)
RESPONSÁVEL(S) : GESNE HENEMANN, ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA E DAVI MOISES GEORG (ADV(S) JENIFER MICHELLE
MATZENBACHER-OAB 84257)
Vistos.
Diante da comprovação do recolhimento ao Erário, ainda que intempestivo, proceda o cartório as anotações pertinentes e o arquivamento do
feito.
Intimem-se.
Taquara, 12 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 333/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-18.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
RESPONSÁVEL(S) : EGON RAUL SNIEDZE E MICHAEL ANDERSON SCHMIDT (ADV(S) JOSÉ RODRIGUES NOVO FILHO-OAB 31480)
Vistos.
Diante da comprovação do recolhimento ao Erário, ainda que intempestivo, proceda o cartório as anotações pertinentes e o arquivamento do
feito.
Intimem-se.
Taquara, 12 de julho de 2019
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RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 334/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 909-24.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
CANDIDATO(S) : MARCELO PIRES CERVEIRA (ADV(S) RAQUEL LIEGE SILVEIRA RIBEIRO-OAB 81511)
Vistos.
Intime-se o candidato, na pessoa do advogado, a recolher ao Tesouro Nacional, ou requerer o parcelamento, do valor de R$7.252,19 (sete mil
duzentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 12, da Resolução TRE/RS n.
298/2017.
Com o decurso do prazo, sem o recolhimento ou manifestação do devedor, remetam-se os autos para a Secretaria Judiciária do TRE/RS, para
as providências cabíveis, com o fim da execução do título judicial.
Cumpra-se.
Taquara, 12 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

59ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-68.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de ausência de movimentação
de recursos.
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA LIMA DE AZEVEDO
PARTIDO(S) : REDE - REDE SUSTENTABILIDADE - VIAMÃO (ADV(S) JORGE LUIZ PRATES CHIDEN-OAB 16695)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ PRATES CHIDEN E JOSE RENATO ROSSAL CARVALHO (ADV(S) JORGE LUIZ PRATES CHIDEN-OAB
16695)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais do partido REDE SUSTENTABILIDADE - REDE de Viamão, referente ao Exercício de 2018.
O partido apresentou tempestivamente DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS e a
documentação pertinente, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.546/2017 em seu art. 28, § 3º.
Foi publicado o Edital nº 008/2019 em 14/05/2019, sendo que transcorreu "in albis" o prazo para impugnação.
À fl. 24 dos autos n.º 19-68.2019.6.21.0059 o analista das contas, após verificação nos sistemas da Justiça Eleitoral, certificou a comprovação
de ausência de movimentação de recursos financeiros, declarada pela agramiação.
O Ministério Público Eleitoral, na fl. 26, opinou pela regularidade e aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpridos os requisitos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, e após realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão
regulares. A regularidade da prestação enseja a aprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Acolho o parecer técnico do exame de contas, sobre o qual opinou favoravelmente o MPE, APROVANDO as contas apresentadas pelo Partido,
com base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Viamão, 05 de julho de 2019
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral da 059ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-91.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA LIMA DE AZEVEDO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) DENISE REGINA LISBOA SANT'ANA-OAB 43305)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO ANTONIO KUMPFER E JULIO CESAR FALEIRO SILVEIRA (ADV(S) DENISE REGINA LISBOA SANT'ANAOAB 43305)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Viamão, referente ao exercício de 2018, entregues
tempestivamente em 30/04/2019.
Foi publicado o Edital nº 009/2019 em 08/05/2019, sendo que transcorreu "in albis" o prazo para impugnação.
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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Desnecessárias diligências, à fl. 59 dos autos n.º 11-91.2019.6.21.0059, constam manifestações técnicas pelo analista das contas, no sentido
da aprovação destas.
No que tange às condições de aceitabilidade das contas eleitorais, aponta-se:
a) o valor total das receitas foi de R$ 5.805.52 (cinco mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), sendo que não houve aporte de
recursos de fundo público;
b) o valor total dos gastos foi de R$ 8.429.63 (oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 61 dos autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão regulares, ensejando a aprovação. Incide o art. 46, inciso I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, e o art. 30, inciso I, da Lei n. 9.504/97.
III - DISPOSITIVO
Acolho a promoção do MPE, APROVANDO as contas apresentadas pelo Partido.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Viamão, 05 de julho de 2019
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral da 059ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-71.2019.6.21.0060
Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) GREICY PEGLOW DA SILVA-OAB 83511)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO TEIXEIRA DA CUNHA E GREICY PEGLOW DA SILVA (ADV(S) GREICY PEGLOW DA SILVA-OAB 83511),
NADISON LUIZ BORGES HAX E LUCIANO REIS DE OLIVEIRA
Vistos.
Defiro o prazo pleiteado pelo partido.
Pelotas, 10 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 35-19.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exeercício 2017 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON ORLANDO DOS SANTOS E LEANDRO SAMPAIO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Transitada em julgado a sentença, determino a regularização do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e do registro do órgão
de direção municipal do PDT de Turuçu, se por outro processo não estiverem suspensos.
Intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido.
Comunique-se à Presidência do TRE/RS.
Pelotas, 10 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-06.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) CAROLINA RAPETTO TRAUTMANN-OAB 71683)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482), RODOLFO GOUVEIA
BOLZONI (ADV(S) MARIO LUIZ FERNANDES MEDEIROS-OAB 65852)
Vistos.
Encaminhem-se os autos ao responsável técnico, para que proceda à análise das contas, conforme art. 72 e seguintes da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Dil.
Pelotas, 10 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-50.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2013 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : ESDON ORLANDO DOS SANTOS E LEANDRO SAMPAIO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Trata-se informação da Chefia de Cartório, a respeito de omissão do Partido Democrático Brasileiro de Turuçu quanto à prestação de contas
do exercício 2013.
Inicialmente, foi determinada a notificação do órgão partidário para suprir a omissão, no prazo de 72 horas.
Após expedição das notificação, as contas foram apresentadas em 15/05/2019.
Foi publicado o edital n. 21/2019, na forma do art. 31, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não tendo sido apresentadas impugnações
(f. 43v).
Após análise da prestação, a servidora responsável opinou pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 46, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento do feito na forma do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos.
Breve o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral estabelece que os partidos políticos devem prestar anualmente contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização
sobre a prestação de contas do partido, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle sobre a
origem das receitas e a destinação das despesas partidárias e eleitorais.
No presente caso, embora trate-se de prestação de contas intempestiva, as peças e documentos essenciais à análise foram
devidamente apresentados, não se verificando indícios de falhas no cumprimento das normas legais e de natureza financeira ou o recebimento
de receitas de origem não identificada ou recursos de fontes vedadas. Tanto o parecer conclusivo quanto o parecer ministerial opinaram pela
aprovação das contas com ressalvas.
Pelo exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Turuçu, referentes ao exercício
2013, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/207.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se.
Pelotas, 11 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-88.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de informação da Chefia de Cartório a respeito da omissão do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB de Pelotas quanto à prestação de contas relativa às Eleições 2018.
Expirado o prazo para a apresentação das contas, foi determinada a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a juntada aos autos dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada, bem como a citação dos omissos para, querendo, manifestar-se no prazo de três dias.
As diligências foram cumpridas às fs. 23/66 dos autos.
As partes foram devidamente citadas, mas permaneceram silentes (f. 59v e 66v). Foi decretada a revelia.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de não prestação das contas.(f. 69)
Os autos vieram conclusos.
Breve é o relatório. Fundamento e decido.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigo 34 da Lei n. 9.096/95, bem como pela Lei n.
9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações realizadas
pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre a prestação
sobre as contas anuais e de campanha. No tocante às eleições gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a
obrigatoriedade de prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos
partidários nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições
2018.
No caso em análise, a agremiação e os responsáveis financeiros deixaram de prestar contas no prazo legal e, mesmo após terem sido citados
para manifestação, não juntaram aos autos a documentação contábil.
Em que pese não haver indícios de movimentação financeira de campanha (f. 22), diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o
julgamento de não prestação de contas, que acarretará ao partido a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário, nos termos do art.
83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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Pelo exposto, com base no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB de Pelotas, relativas às Eleições 2018, e aplico a sanção prevista no art. 83, inciso II, da legislação mencionada,
determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido
político. Deixo de determinar a suspensão do registro do órgão de direção municipal, também prevista no art. 83 da Resolução TSE n.
23.553/2017, em cumprimento à decisão proferida em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 11 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

61ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-10.2019.6.21.0061
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EDUARDO FRANCISQUETTI-OAB 32532)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE CENCI E JONAS TOMAZINI (ADV(S) EDUARDO FRANCISQUETTI-OAB 32532)
SENTENÇA
Protocolo: 13.697/2019
Interessado: Direção Municipal - MDB - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Municipal do MDB de Farroupilha, protocolada em 25/04/2019, pela qual pretende
demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 15/2019, fl. 50, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 56 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em seu parecer (fl. 57), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Direção Municipal do MDB
de Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 12 de julho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-92.2019.6.21.0061
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) SIDNEI WERNER-OAB 28197)
RESPONSÁVEL(S) : FLÁVIO LOPES E GRAZIELA RITA MIORANDO (ADV(S) SIDNEI WERNER-OAB 28197)
SENTENÇA
Protocolo: 14.444/2019
Interessado: Direção Municipal - PT - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Municipal do PT de Farroupilha, protocolada em 29/04/2019, pela qual pretende
demonstrar a movimentação financeira do órgão partidário.
O partido está devidamente representado por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
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Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 15/2019, fl. 65, dando publicidade às contas apresentadas,
o prazo transcorreu sem impugnação.
Em conclusão, e com fundamentos no resultado dos exames relatados, o examinador manifestou-se à fl. 71 pela aprovação das contas, haja
vista terem sido cumpridas todas as determinações da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em seu parecer (fl. 72), a E. Representante do Ministério Público Eleitoral seguiu na mesma direção, concluindo pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução n.º 23.546/2017, do TSE.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas pelo art. 29, da Resolução n.° 23.546/2017, do TSE, constando as assinaturas dos Dirigentes
Partidários responsáveis e a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro
perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo.
As peças contábeis apresentadas informaram movimentação financeira, e os extratos bancários atestam esta movimentação.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da Direção Municipal do PT de
Farroupilha, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se.
Farroupilha, 12 de julho de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-75.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Novo Tiradentes
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) GRAZIELA SZADKOSKI-OAB 77949)
RESPONSÁVEL(S) : VILSON DE OLIVEIRA E LUIZ CARLOS BENEDETTE (ADV(S) GRAZIELA SZADKOSKI-OAB 77949)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS - PP, do município de Novo Tiradentes/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2018 (fls. 2-40).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 43) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 45), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 44).
A Unidade Técnica (fls. 47/48) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 50) manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias.
Vieram os autos para sentença
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária (em 30/04/2019) e em conformidade com os dispositivos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada.
Conforme se extrai, a agremiação partidária não recebeu doações estimáveis em dinheiro durante o exercício financeiro de 2018, tendo
recebido a importância total de R$ 800,00 (oitocentos reais) em doações financeiras realizadas pelos seguintes colaboradores: a) Vilson de
Oliveira, nos valores de R$ 200,00 e R$ 30,00, realizadas, respectivamente, em 26/04/2018 e 03/05/2018; b) Ademilson Luiz Re, no valor de
R$ 190,00, realizada em 03/05/2018; c) Cleiton Fernandes, no valor de R$ 190,00, realizada em 03/05/2018 ; d) Luiz Carlos Benedette, no
valor de R$ 190,00, realizada em 03/05/2018.
Referidas doações foram realizadas em conformidade com as normas eleitorais, havendo expressa identificação dos doadores nos extratos
bancários, através dos seus respectivos números de CPF, os quais não se enquadram no conceito de "fonte vedada" previsto no art. 12 da
Resolução TSE 23.546/2017.
Em relação aos gastos, o partido político informou ter realizado o pagamento de R$ 571,20 (quinhentos e setenta e um reais e vinte
centavos) a título de "despesas financeiras - comissões e tarifas bancárias", que restaram devidamente comprovadas pelos extratos bancários
de fls. 7-12.
Deste modo, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se a inexistência de impropriedades ou irregularidades nas contas
apresentadas, tampouco registro do recebimento de recursos de fonte vedada ou não identificada.
Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira do partido político, a aprovação das contas partidária é medida que se
impõe.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/17, APROVO as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS - PP, do
município de Novo Tiradentes/RS, relativa ao Exercício financeiro de 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Rodeio Bonito, 11 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA - Juíza Eleitoral da 064ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-45.2019.6.21.0064
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) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ANA PAULA ALVES-OAB 96397)
RESPONSÁVEL(S) : ADRIANO MELLO CARDOSO E ANTONIO ILMAR DE OLIVEIRA (ADV(S) ANA PAULA ALVES-OAB 96397)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PROGRESSITAS - PP, do município de Cristal do Sul/RS, relativa ao exercício financeiro
de 2018 (fls. 2-33).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 36) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 38), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 39).
A Unidade Técnica (fls. 40/41) e o Ministério Público Eleitoral (fls. 43/44) manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias.
Vieram os autos para sentença
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária (em 30/04/2019) e em conformidade com os dispositivos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada.
Conforme se extrai, a agremiação partidária não recebeu doações financeiras ou estimáveis em dinheiro, tampouco realizou gastos durante o
exercício de 2018. As únicas movimentações financeiras na conta bancária informada à Justiça Eleitoral consistem em crédito de R$ 0,02 (dois
centavos) a título de "distribuição de sobras" e débito de 15,03 (quinze reais e três centavos) a título de "integralização de capital".
Segundo nota explicativa de fl. 27, por determinação da cooperativa de crédito, o partido político teve que encerrar a conta bancária mantida
junto à instituição financeira, oportunidade em que o valor contido em conta (R$ 15,03) foi destinado a um fundo da própria cooperativa,
ficando disponível para saque futuro. Registre-se que, segundo informações do partido político, não houve a abertura de nova conta bancária.
Deste modo, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se a inexistência de impropriedades ou irregularidades nas contas
apresentadas, tampouco registro do recebimento de recursos de fonte vedada ou não identificada.
Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira do partido político, a aprovação das contas partidária é medida que se
impõe.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/17, APROVO as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS - PP, do
município de Cristal do Sul/RS, relativa ao Exercício financeiro de 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Rodeio Bonito, 11 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-90.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JEFERSON DAL CASTEL-OAB 86096)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIOMIRO ANTONIO PELISARI E JEFERSON DAL CASTEL (ADV(S) JEFERSON DAL CASTEL-OAB 86096)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de Pinhal/RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018 (fls. 2-35).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 38) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 40), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 41).
A Unidade Técnica (fls. 42-43) e o Ministério Público Eleitoral (fls. 46/47) manifestaram-se pela aprovação com ressalvas das contas
partidárias.
Vieram os autos para sentença
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária (em 30/04/2019) e em conformidade com os dispositivos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada.
Conforme se extrai, a agremiação partidária não recebeu doações financeiras ou estimáveis em dinheiro. As únicas movimentações financeiras
realizadas na conta bancária informada à Justiça Eleitoral referem-se ao crédito de R$ 0,21 (vinte um centavos) a título de "distribuição de
sobras" e de R$ 208,24 (duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos) decorrentes de "resgate de aplicação financeira". Registre-se que,
durante o ano de 2018, o partido político obteve rendimentos de R$ 49,14 (quarenta e nove reais e quatorze centavos), em razão da referida
aplicação financeira, conforme demonstrativo de fl. 8.
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Inexiste qualquer irregularidade nos valores recebidos pela agremiação partidária, não sendo decorrentes de fonte vedada ou origem não
identificada.
Em relação às despesas partidárias, da análise do extrato bancário de fl. 7 é possível constatar que, em 27/11/2018, o partido político realizou
saque da importância de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos) da conta partidária. Segundo nota explicativa de fl. 29,
referido valor foi utilizado para constituir "Fundo de Caixa", uma vez que, por determinação da instituição financeira, a conta bancária foi
encerrada, não tendo o partido político providenciado a abertura de nova conta, diante da escassa movimentação financeira pela grei.
A Resolução TSE 23.546/2017 permite aos partidos políticos constituírem reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) para o pagamento de gastos
de pequeno vulto, desde que observe o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no ano, não ultrapassem 2% dos gastos lançados no
exercício financeiro anterior (art. 19, caput).
No caso em apreço, embora a reserva em dinheiro realizada pelo partido político seja inferior ao máximo legamente permitido (qual seja, R$
208,72), não foi observado o limite percentual em relação aos gastos do exercício financeiro passado (2017), que foi de R$ 5,10 (cinco reais e
dez centavos), conforme documento de fl. 44.
Contudo, em que pese o partido político não tenha observado a legislação eleitoral na constituição de Fundo de Caixa, entendo que, diante do
ínfimo valor sacado e pelas circunstâncias apresentadas - encerramento da conta bancária por determinação da própria instituição financeira e
ausência de movimentação de recursos financeiros nos anos anteriores a justificar a abertura de nova conta bancária - as contas merecem
aprovação, embora com ressalvas, em razão da improbidade apontada, que não impediu a regular fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n° 23.546/17, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de Pinhal/RS, relativa ao Exercício financeiro de 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Rodeio Bonito, 11 de julho de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

68ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-20.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - ANO/BASE 2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) PAULO ROBERTO CORREA COUTO-OAB
101876)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO CORREA COUTO E DEONILDE BIASSI (ADV(S) PAULO ROBERTO CORREA COUTO-OAB
101876)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos
tempestivamente, já que dentro do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 51) no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 53).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 55) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 56) pela aprovação das contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade e aprovação das contas apresentadas (fls. 58/59).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Flores da Cunha/RS, referentes ao exercício
financeiro de 2018. As contas foram apresentadas no prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art. 31 da Resolução
TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades e formulando seu parecer pela aprovação das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades/impropriedades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas,
a aprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas pelo orgão partidário estão totalmente regulares, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero
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PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Flores da
Cunha/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-05.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) DOMINGOS PASQUAL DAMBROSOAB 42604)
RESPONSÁVEL(S) : DOMINGOS PASQUAL DAMBRÓS E PLÍNIO FERRAZ DE LIMA (ADV(S) DOMINGOS PASQUAL DAMBROS-OAB
42604)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício
financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos
tempestivamente, já que dentro do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 64) no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 66).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 71) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 72) pela aprovação das contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade e aprovação das contas apresentadas (fls. 74/75).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Flores da Cunha/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas no prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art. 31 da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades e formulando seu parecer pela aprovação das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades/impropriedades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas,
a aprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas pelo orgão partidário estão totalmente regulares, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero
PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Flores da
Cunha/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-87.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) FERNANDO FOSS-OAB 66112)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANA ULIAN E SERGIO FONTANA (ADV(S) FERNANDO FOSS-OAB 66112)
Vistos.
I – RELATÓRIO
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Trata-se da Prestação de Contas Anual do PROGRESSISTAS (PP) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos
tempestivamente, já que dentro do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 65) no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 67).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 69) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 70) pela aprovação das contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade e aprovação das contas apresentadas (fls. 72/73).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PROGRESSISTAS (PP) de Flores da Cunha/RS, referentes ao exercício financeiro de
2018. As contas foram apresentadas no prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art. 31 da Resolução TSE n.
23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades e formulando seu parecer pela aprovação das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades/impropriedades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas,
a aprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas pelo orgão partidário estão totalmente regulares, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero
PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS (PP) de Flores da Cunha/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-57.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) MARISA CHINATO-OAB 46515)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON SCARMIN E NESTOR JOSÉ CAVAGNOLLI (ADV(S) MARISA VERÔNICA CHINATO-OAB 46715)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício
financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos
tempestivamente, já que dentro do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 83) no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 85).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 90) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 91) pela aprovação das contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade e aprovação das contas apresentadas (fls. 93/94).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Flores da Cunha/RS, referentes
ao exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas no prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art.
31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades e formulando seu parecer pela aprovação das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades/impropriedades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas,
a aprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
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Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas pelo orgão partidário estão totalmente regulares, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero
PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Flores
da Cunha/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-12.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) TARCISO LUNARDI-OAB 66981)
RESPONSÁVEL(S) : ERNANI HEBERLE E LUIZ EUGENIO FUMEGALLI (ADV(S) TARCISO LUNARDI-OAB 66981)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício financeiro
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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos em
08/05/2019, portanto intempestivamente, já que fora do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 50) no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 52).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 56) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 57) pela aprovação com ressalvas das contas, já que foram entregues intempestivamente, apesar de estarem em conformidade
com os demais ditames legais da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 59/60).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Flores da Cunha/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas fora do prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art.
31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades graves, mas ressalvando que as contas foram entregues intempestivamente e formulando seu parecer pela
aprovação com ressalvas das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a ressalva sobre a entrega das contas fora do prazo e que, por outro lado, não foram identificadas outras
irregularidades/impropriedades que revelem descumprimento mais grave da legislação eleitoral (em especial os artigos 34 a 36 da Resolução
TSE 23.546/2017), de modo que não restou comprometida a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação com ressalvas é a medida
que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais ressalvam somente a entrega
intempestiva da prestação de contas sob exame, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Flores da Cunha/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-94.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Nova Pádua
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE NOVA PÁDUA/RS (ADV(S) MIGUEL DEBORTOLI-OAB 26917)
RESPONSÁVEL(S) : IRINI MENEGOLA E IVANOR TOSCAN (ADV(S) MIGUEL DEBORTOLI-OAB 26917)
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Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Nova Pádua/RS relativa ao exercício
financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos
tempestivamente, já que dentro do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 58) no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 60).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 62) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 63) pela aprovação das contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade e aprovação das contas apresentadas (fls. 65/66).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Nova Pádua/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas no prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art. 31 da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades e formulando seu parecer pela aprovação das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades/impropriedades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas,
a aprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas pelo orgão partidário estão totalmente regulares, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero
PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Nova
Pádua/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-79.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) DE NOVA PÁDUA/RS (ADV(S) BENILDO BOSCATO-OAB 66104)
RESPONSÁVEL(S) : GELSON SONDA E ALVÍRIO TONET (ADV(S) BENILDO BOSCATO-OAB 66104)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PROGRESSISTAS (PP) de Nova Pádua/RS relativa ao exercício financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos
tempestivamente, já que dentro do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 41) no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 43).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 45) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 46) pela aprovação das contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade e aprovação das contas apresentadas (fls. 48/49).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PROGRESSISTAS (PP) de Nova Pádua/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas no prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art. 31 da Resolução TSE n.
23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades e formulando seu parecer pela aprovação das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
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Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades/impropriedades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas,
a aprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas pelo orgão partidário estão totalmente regulares, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero
PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS (PP) de Nova Pádua/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-04.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) ARI DEBENETT-OAB 38448)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS INGLES E RICARDO ESPINDOLA SILVA (ADV(S) ARI DEBENETT-OAB 38448)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício
financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos em
22/05/2019, portanto intempestivamente, já que fora do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 43) no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 45).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 47) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 48) pela aprovação com ressalvas das contas, já que foram entregues intempestivamente, apesar de estarem em conformidade
com os demais ditames legais da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 50/51).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Flores da Cunha/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas fora do prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art.
31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades graves, mas ressalvando que as contas foram entregues intempestivamente e formulando seu parecer pela
aprovação com ressalvas das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a ressalva sobre a entrega das contas fora do prazo e que, por outro lado, não foram identificadas outras
irregularidades/impropriedades que revelem descumprimento mais grave da legislação eleitoral (em especial os artigos 34 a 36 da Resolução
TSE 23.546/2017), de modo que não restou comprometida a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação com ressalvas é a medida
que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais ressalvam somente a entrega
intempestiva da prestação de contas sob exame, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Flores da Cunha/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 68 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-71.2019.6.21.0068
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO/BASE
2018
PROCEDÊNCIA: Flores da Cunha
JUIZ ELEITORAL: ENZO CARLO DI GESU
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) DE FLORES DA CUNHA/RS (ADV(S) FERNANDA ROSSETO DA FONSECAOAB 64711)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA E JULIANO DA SILVA IUNGES (ADV(S) FERNANDA ROSSETO DA FONSECA-OAB
64711)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) de Flores da Cunha/RS relativa ao exercício
financeiro 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 23.546/2017.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido apresentou a Prestação de Contas com Movimentação de Recursos em
28/05/2019, portanto intempestivamente, já que fora do prazo legal previsto (até 30/04/2019). Foi publicado o Edital n.º 005/2019 (fl. 41) no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 03 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação (fl. 43).
Nomeada por este Juízo, a unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 45) e manifestou-se em seu parecer
conclusivo (fl. 46) pela aprovação com ressalvas das contas, já que foram entregues intempestivamente, apesar de estarem em conformidade
com os demais ditames legais da Resolução supracitada.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 48/49).
É o relatório.
DECIDO:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) de Flores da Cunha/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas fora do prazo legal. Foi publicado o Edital 005/2019, conforme determina o art.
31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. Sobreveio a manifestação da unidade técnica, informando a ausência de
irregularidades/impropriedades graves, mas ressalvando que as contas foram entregues intempestivamente e formulando seu parecer pela
aprovação com ressalvas das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, 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 23.546/2017. 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 ano de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a ressalva sobre a entrega das contas fora do prazo e que, por outro lado, não foram identificadas outras
irregularidades/impropriedades que revelem descumprimento mais grave da legislação eleitoral (em especial os artigos 34 a 36 da Resolução
TSE 23.546/2017), de modo que não restou comprometida a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação com ressalvas é a medida
que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais ressalvam somente a entrega
intempestiva da prestação de contas sob exame, acolho os pareceres em seus termos, razão pela qual considero PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) de Flores da Cunha/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018, forte no art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Flores da Cunha, 15 de julho de 2019
ENZO CARLO DI GESU
Juiz Eleitoral da 068ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 021/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Rosangela Carvalho Menezes, MM. Juíza Eleitoral da 074ª Zona Eleitoral, 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 o órgão partidário do Partido da Mobilização Nacional –
PMN de Alvorada/RS, e seus responsáveis, Sr. Vilmar Benini, presidente, e Sr. Valdemar Riva, tesoureiro, todos revéis, ficam intimados do
despacho de folha 12 do processo nº 27-97.2019.6.21.0074, prestação de contas do Exercício Financeiro 2018 da referida agremiação, nos
termos do art. 346 do CPC/2015, cujo dispositivo segue: “Vistos. Tornaram-se revéis o partido e seus responsáveis, Vilmar Benini, presidente,
e Valdemar Riva, tesoureiro, na forma do art. 344 do CPC/2015, uma vez que mesmo notificados (fls. 03 e 04), não se manifestaram sobre a
não prestação de contas do PMN de Alvorada/RS. Nos termos do art. 346 do CPC/2015, intimem-se partido e responsáveis por edital, para se
manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias. Providências pelo Cartório.”.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Juíza Eleitoral publicar o Edital no DEJERS (Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul).
Dado e passado nesta cidade de Alvorada, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Eu,(Leandro Teixeira Abreu), Chefe
de Cartório Subst. da 074ª Zona, subscrevo.
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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Rosangela Carvalho Menezes
Juíza Eleitoral da 074ª Zona
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 022/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Rosangela Carvalho Menezes, MM. Juíza Eleitoral da 074ª Zona Eleitoral, 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 o órgão partidário do Avante de Alvorada/RS, e seus
responsáveis, Sr. Gilmar Moura de Souza, presidente, e Sra. Vera Ines Nunes Adamczuk, tesoureira, todos revéis, ficam intimados do
despacho de folha 12 do processo nº 26-15.2019.6.21.0074, prestação de contas do Exercício Financeiro 2018 da referida agremiação, nos
termos do art. 346 do CPC/2015, cujo dispositivo segue: “Vistos. Tornaram-se revéis o partido e seus responsáveis, Gilmar Moura de Souza,
presidente, e Vera Ines Nunes Adamczuk, tesoureira, na forma do art. 344 do CPC/2015, uma vez que mesmo notificados (fls. 04 e 05), não se
manifestaram sobre a não prestação de contas do AVANTE de Alvorada/RS. Nos termos do art. 346 do CPC/2015, intimem-se partido e
responsáveis por edital, para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias.
Providências pelo Cartório.”.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Juíza Eleitoral publicar o Edital no DEJERS (Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul).
Dado e passado nesta cidade de Alvorada, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Eu, (Leandro Teixeira Abreu), Chefe
de Cartório Subst. da 074ª Zona, subscrevo.
Rosangela Carvalho Menezes
Juíza Eleitoral da 074ª Zona
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 023/2019
A Doutora Rosangela Carvalho Menezes, Juíza Eleitoral da 74ª Zona de Alvorada/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Viamão, 49, em Alvorada,
se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, de
diretório(s) municipal(is).
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do(s) seguinte(s) diretório(s):
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL – de Alvorada/RS; Alceu Junior de Farias Barra, presidente; Celso Francisco Selau Magnus, tesoureiro
– Proc. 5-39.2019.6.21.0074;
PRAZO: No prazo de 3 (três), qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos demais e impugná-las, e pode, ainda,
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local
de costume.
Alvorada-RS, 12 de julho de 2019.
Eu, Leandro Teixeira Abreu, Chefe de Cartório da 74ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Rosangela Carvalho Menezes,
Juíza Eleitoral da 74ª ZE/RS.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 024/2019
A Doutora Rosangela Carvalho Menezes, Juíza Eleitoral da 074ª Zona de Alvorada-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Viamão, 49, em Alvorada/
RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais –
Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipal(is).
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Alvorada/RS (Processo PC 19-23.2019.6.21.0074).
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
publicado no DEJERS.
Alvorada-RS, 12 de julho de 2019.
Eu, Leandro Teixeira Abreu, Chefe de Cartório da 074ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROSANGELA CARVALHO MENEZES,
Juíza Eleitoral da 074ªZE.

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 21-24.2018.6.21.0075
Prestação de Contas – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Prata RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
ADV. Yanara Amabile Rasnievski Ely OAB/RS 53934
Responsáveis : Clarice Chiomento Minozzo e Elcio Magoga
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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ADV. Yanara Amabile Rasnievski Ely OAB/RS 53934
Rh. Vistos.
Tendo em vista a manifestação do órgão hierarquicamente superior, intime-se o órgão partidário sancionado, para que providencie o
recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Nova Prata, 08 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 44-33.2019.6.21.0075
Prestação de Contas – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
ADV. Rodrigo Marca OAB/RS 74364
Responsáveis: Leocácio Adilson Paloschi e Ofilha Maria Casagrande Marca
ADV. Rodrigo Marca OAB/RS 74364
Rh.
A ausência de Balanço Patrimonial e de Demonstração de Resultado do Exercício, bem como do comprovante de Remessa à Receita Federal
da Escrituração Contábil Digital impossibilita o trâmite regular da presente prestação de contas.
Determino intimação do órgão partidário para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente os documentos referidos, sob pena de julgamento
das contas como não prestadas, nos termos do art. 34,§1º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Nova Prata, 08 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-06.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM) (ADV(S) TEODORO MATOS TOMAZ-OAB 45475)
RESPONSÁVEL(S) : GUIDO DE JESUS CORREA BITENCOURT (ADV(S) MÁRCIA COSTA ANDRADE-OAB 99830), NEIMAR VELHO
PACHECO (ADV(S) TEODORO MATOS TOMAZ-OAB 45475)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do Democratas - DEM do município de Osório, referente ao exercício de 2018, apresentada
mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado Edital no DEJERS (fl. 16), transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica, em sua análise, verificou estarem regulares as contas. Opinou pela aprovação (fl. 17).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica (fl. 21).
Ocorre que a prestação foi apresentada fora do prazo legal.
Breve relato. Decido.
Ante o exposto, não havendo comprovação de movimentação, julgo como prestadas e aprovo contas com ressalvas do Democratas - DEM do
município de Osório, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-58.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Itati
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) THAILA NEGRINI GOLDANI-OAB 97376)
RESPONSÁVEL(S) : EDINHO ISAQUE BREHM JUSTIN E CARLA MARCELI CHAVES (ADV(S) THAILA NEGRINI GOLDANI-OAB 97376)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Itati, referente ao exercício de
2018, apresentada mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado Edital no DEJERS (fl. 18), transcorreu o prazo sem impugnação.
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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A unidade técnica, em sua análise, verificou estarem regulares as contas. Opinou pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica (fl. 29).
Breve relato. Decido.
Ante o exposto, não havendo comprovação de movimentação, julgo como prestadas e aprovo contas com ressalvas do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB do município de Itati, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I I, da Resolução TSE
nº23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-81.2018.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - TERRA DE AREIA (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237,
EMILE STEFFENS-OAB 103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT
WEINGARTNER-OAB 52761, MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543 E WILLIAM GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : ERIDIO MENGUER DOS SANTOS E LUIS HENRIQUE DOS SANTOS (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB
85237, EMILE STEFFENS-OAB 103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT
WEINGARTNER-OAB 52761, MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543 E WILLIAM GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB – de Terra de Areia, relativa às Eleições Gerais de 2018, conforme
Informação de fl. 02, foi omissa.
Citados os responsáveis pela agremiação partidária (fls. 09 e ss.), as contas foram apresentadas em 11/03/19 (fl. 17/25).
Foram juntadas consultas do SPCE sendo que não foram identificadas contas bancárias ou recebimento de recursos.
Sobreveio relatório preliminar (fl. 31) que apontou ausência de elementos que possibilitassem a análise das contas. A parte foi intimada,
conforme fl. 33, não apresentou documentos.
O parecer técnico conclusivo opina pelo julgamento das constas como não prestadas (fl. 36).
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, no mesmo sentido da unidade técnica, pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 39).
É o relatório.
Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Devem ser julgadas não prestadas as contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB – de Terra de Areia, relativas às Eleições Gerais de
2018. Conforme previsto no art. 77, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017:
"Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas;"
Os responsáveis foram devidamente intimados para manifestação, conforme certidão da fl. 34 v. Os responsáveis quedaram-se inertes, não
atendendo à determinação deste Juízo Eleitoral, deixando de complementar a documentação ou justificar sua ausência.
Com isso, tendo em vista evidente desídia do partido no dever de prestar as contas, bem como face à manifestação do Ministério Público
Eleitoral e da unidade técnica, merecem as contas serem julgadas não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, VI, e art. 77, IV,
“a”, ambos da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB – de Terra de Areia, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 52, §6º, VI, e art. 77, IV, “a”, ambos da Resolução TSE n. 23.553/2017, e determino, enquanto não regularizada a
prestação de contas pelo partido, a suspensão de recebimento de recursos do Fundo Partidário, bem como a suspensão da anotação do órgão
partidário no município, nos termos do art. 83, II, do mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, oficie-se às representações nacional e estadual da agremiação comunicando a presente decisão e anote-se no Sistema
SICO, para fins de efetivação das sanções.
Após, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-14.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) ED DA SILVA MORAES-OAB 68809 E LEONARDO JACQUES
DE OLIVEIRA FILHO-OAB 66416)
RESPONSÁVEL(S) : ED DA SILVA MORAES E JOÃO BATISTA PEREIRA (ADV(S) ED DA SILVA MORAES-OAB 68809 E LEONARDO
JACQUES DE OLIVEIRA FILHO-OAB 66416)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Osório, referente ao exercício de 2018,
apresentadas conforme Resolução TSE 23.546/2017.
Contas apresentadas tempestivamente e instruída com as peças obrigatórias (após diligências).
Publicado Edital conforme art. 31 da Resolução (fl. 64), quando não houve impugnação.
A Unidade Técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas apresentadas (fl. 73).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 76).
Breve o relato. Decido.
Ante o exposto, julgo como prestadas e aprovo as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Osório, relativas ao exercício
de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-36.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) QUÉZIA SILVA DE ANDRADE-OAB 86554)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO BOBSIN NEGRINI, MARCO AURELIO RAMOS DOS SANTOS E ELIZETE LIMA GOLDANI (ADV(S) QUÉZIA
SILVA DE ANDRADE-OAB 86554)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Terra de Areia, referente ao
exercício de 2018, apresentada mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 2º do art. 28 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publicado Edital no DEJERS (fl. 13), transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica, em sua análise, verificou estarem regulares as contas. Opinou pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica (fl. 18).
Breve relato. Decido.
Ante o exposto, não havendo comprovação de movimentação, julgo como prestadas e aprovo contas com ressalvas do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB do município de Terra de Areia, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução
TSE nº23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-39.2018.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - TERRA DE AREIA (ADV(S) RAMON LOPES KNEVITZ KELLERMANN-OAB 76516)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES PEREIRA LIMA E FILIPE KNEVITZ KELLERMANN (ADV(S) RAMON LOPES KNEVITZ KELLERMANN-OAB
76516)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Terra de Areia, referente ao exercício de 2017,
apresentada mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado Edital no DEJERS (fl. 36), transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica, em sua análise, verificou estarem regulares as contas. Opinou pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade (fl. 39).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica (fl. 41).
Breve relato. Decido.
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Ante o exposto, não havendo comprovação de movimentação, julgo como prestadas e aprovo contas com ressalvas do Partido dos
Trabalhadores – PT do município de Terra de Areia, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE
nº23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-73.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) CAROLINE PERUSSO GOLDANI-OAB 55622)
RESPONSÁVEL(S) : JOELCI DA ROSA JACOBS E PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADV(S) CAROLINE PERUSSO GOLDANI-OAB
55622)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do Partido Progressistas – PP do município de Terra de Areia, referente ao exercício de 2018,
apresentada mediante Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, facultada pelo § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado Edital no DEJERS (fl. 24), transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica, em sua análise, verificou estarem regulares as contas. Opinou pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade (fl. 27).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica (fl. 29).
Breve relato. Decido.
Ante o exposto, não havendo comprovação de movimentação, julgo como prestadas e aprovo contas com ressalvas do Progressistas – PP do
município de Terra de Areia, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I I, da Resolução TSE nº23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-96.2018.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - TERRA DE AREIA (ADV(S) RAMON LOPES KNEVITZ KELLERMANN-OAB 76516)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES PEREIRA LIMA E FILIPE KNEVITZ KELLERMANN (ADV(S) RAMON LOPES KNEVITZ KELLERMANN-OAB
76516)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de eleição do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Terra de Areia / RS referente as eleições de
2018 apresentadas conforme Resolução TSE 23.553 /2017.
A Unidade Técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da contas com ressalvas, pela intempestividade da entrega (fl. 47).
O Ministério Público opinou pelo acolhimento do parecer e aprovação das contas com ressalvas (fl. 49).
Breve o relato. Decido.
Ante o exposto, julgo como prestadas e aprovo com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Terra de Areia
relativas as eleições de 2018, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-28.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) (ADV(S) GENERI MAXIMO LIPERT-OAB 14966)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR CAMARGO DOS REIS E PEDRO LOPES DOS SANTOS (ADV(S) GENERI MAXIMO LIPERT-OAB 14966)
Rh. Vistos.
Considerando que a vigência órgão partidário municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Osório expirou em 12/01/2019 e que
também, nesta mesma data, findou-se o exercício do mandato dos seus Presidente e Tesoureiro, tanto o órgão partidário municipal quanto
seus responsáveis não possuem legitimidade para apresentar as contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos.
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Determino, portanto, tendo em vista a existência de advogados constituídos nos autos, que os procuradores, no prazo de 10 (dez) dias, juntem
procurações do órgão estadual e de seus responsáveis (Presidente e Tesoureiro) e que, na sequência, ratifiquem as contas apresentadas, se
for o caso, ou apresentem novos documentos.
Esgotado o prazo ou juntados documentos, voltem concluso.
Intimem-se.
Diligências legais.
Osório, 12 de julho de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-51.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE DE SARANDI-RS (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGERTNER-OAB 49762)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ TABUIA WEINGARTNER E VALDEMAR VIEIRA MARQUES (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGERTNER-OAB
49762)
Vistos, etc.
Tendo em vista o término do prazo recursal certificado à fl. 83, não recebo o recurso das fls. 84-8, por intempestivo.
Intime-se.
Sarandi, 11 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-03.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - SARANDI
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EDEMAR RAMOS BRAGA E ALEXANDRO RODRIGUES CASSEMIRO
Vistos, etc.
Ante o teor das certidões das fls. 10 e 12 e em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do
Código de Processo de Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo diploma
legal, declaro a revelia dos responsáveis do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE SARANDI – RS, Srs. José Edemar Ramos Braga
e Alexandro Rodrigues Cassemiro, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do CPC.
De outro lado, em atenção à norma inserta no art. 31, II, da Res. 23.546/2017 do TSE, determino a intimação do respectivo Diretório Estadual
para que constitua advogado no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ter a revelia decretada na lide.
Ato contínuo, juntem-se aos presentes autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e certifiquem-se as
informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Informe, o órgão técnico, se foi ou não constatada irregularidade ante os dados disponíveis.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Sarandi, 11 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-85.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - REDE SUSTENTABILIDADE - SARANDI
RESPONSÁVEL(S) : ROSÂNGELA MAGALHÃES HERMEL E PABLO RAFAEL DE LARA
Vistos, etc.
Ante o teor das intimações das fls. 10 e 11 e em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do
Código de Processo de Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo diploma
legal, declaro a revelia dos responsáveis da REDE SUSTENTABILIDADE DE SARANDI – RS, Srs. Pablo Rafael de Lara e Rosângela
Magalhães Hermel, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do CPC.
De outro lado, em atenção à norma inserta no art. 31, II, da Res. 23.546/2017 do TSE, determino a intimação do respectivo Diretório Estadual
para que constitua advogado no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ter a revelia decretada na lide. Expeça-se Carta Precatória para esse
cumprimento, ante as inexitosas tentativas de citação pelo correio das fls. 03-5 e 06-8.
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Ato contínuo, juntem-se aos presentes autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e certifiquem-se as
informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Informe, o órgão técnico, se foi ou não constatada irregularidade ante os dados disponíveis.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Sarandi, 11 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-10.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rondinha
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) MARIANA FASOLIN-OAB 81508)
RESPONSÁVEL(S) : CLÓVIS ALBERTO GELAIN E JAIRO FERNANDO DA TRINDADE (ADV(S) MARIANA FASOLIN-OAB 81508)
Vistos, etc.
Intime-se a parte prestadora para esclarecer, no prazo de 15 dias, os termos de seu pedido inicial, uma vez que em seu bojo, embora haja
referência a uma declaração de ausência de movimentação financeira no exercício de 2018 também há alusão à Resolução TSE n. 23.553/17,
que tratou das Eleições ocorridas nesse mesmo ano, juntando a documentação correspondente ao seu desiderato.
Sarandi, 11 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-08.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Largo
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) LUANA STAUDT TEN CATEN-OAB 94935)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO SCHUSTER LUFT - PRESIDENTE E AMBRÓSIO TEN CATEN - TESOUREIRO (ADV(S) LUANA STAUDT
TEN CATEN-OAB 94935)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Cerro Largo/RS.
As contas foram apresentadas em 05.06.2019, conforme protocolo n. 20.929/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 21/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.45).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.46).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 46v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 48).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo do Partido dos Trabalhadores – PT, de Cerro Largo/RS., com fundamento no artigo 46,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 12 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 32-53.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Butiá
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
REQUERENTE(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PEDRO ROSA DOS SANTOS - PRESIDENTE E VITOR GEWEHR TESOUREIRO (ADV(S) ÂNGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS-OAB 59179)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas partidária, referente às contas Eleitorais de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB), do Município de São Pedro do Butiá. - RS.
A agremiação partidária juntou, (fls. 02 a 08), de modo parcial, os documentos listados no art. 56 da Resolução TSE 23.553/17, em especial a
não apresentação de extratos bancários, tendo em vista a não abertura de conta bancária, conforme declaração do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A. (fls. 16).
Publicado Edital, na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnações às contas (fls. 12).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela regularidade das contas (fls. 18).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 20).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de requerimento de regularização das contas, referente às contas Eleitorais de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
(PTB), do Município de São Pedro do Butiá. - RS.
Conforme depreende-se do art. 83, o partido pode apresentar requerimento de regularização das contas:
“Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.’
Ou seja, proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político e
obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados,
bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos.
3. DISPOSITIVO
Isso posto, considero REGULARIZADAS as contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do Município de São Pedro
do Butiá – RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Notifique-se os diretórios nacional e estadual da regularização das contas.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral - RS para as providências cabíveis quanto à suspensão da anotação do órgão partidário
determinado nos autos de omissão de Prestação de Contas Eleitorais de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cerro Largo, 12 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-68.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ubiretama
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JARBAS LUÍS JOHN-OAB 33482)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO GENOR ROHLEDER - PRESIDENTE E LEOLI TERESINHA SCHINVELSKI ROHLEDER - TESOUREIRA
(ADV(S) JARBAS LUÍS JOHN-OAB 33482)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Ubiretama/RS.
As contas foram apresentadas em 20.05.2019, conforme protocolo n. 18.417/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 14/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.47).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.48).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 48v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 50).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Partido dos Trabalhadores– PT, de Ubiretama/RS, com fundamento no artigo 46, inciso
I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 12 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-77.2019.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Salvador das Missões
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) RENZO THOMAS-OAB 47563)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO INÁCIO HAAS E NOELI MARIA LANGER (ADV(S) RENZO THOMAS-OAB 47563)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Progressistas– PP, de Salvador das Missões/RS.
As contas foram apresentadas, tempestivamente, em 29.04.2019, conforme protocolo n. 14.049/2019.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 09/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2018, sem impugnações (fls.45).
Realizada a análise técnica das contas, foi verificado que não foram apresentadas irregularidades (fl.63).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação (fl. 63v).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 65).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não
tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios
contábeis, no termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Progressistas– PP, de Salvador das Missões/RS, com fundamento no artigo 46, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cerro Largo, 12 de julho de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
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103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 25/2019 - 103ª ZE/RS
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-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 Maximiliano Centenaro,
n. 180, em São José do Ouro, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do artigo 32, §4º, da Lei n.
9.096/95 e do artigo 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 das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
Democratas - DEM de Tupanci do Sul/RS
Responsáveis: Vantuir Carlos Piva e Jandir Alves da Silva.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Ouro-RS, 10 de julho de 2019.
Eu, Sara Ariela Albuquerque Piovesan, Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 00000033-17.2019.6.21.0103
Partido: Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Machadinho/RS
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Zelio Tessaro Sobrinho e Osvaldo Luiz Vecchi
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Acolho o exame das contas.
Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o exame da prestação de contas, fls. 67-68,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, e não havendo mais diligências, à unidade técnica para apresentação do Parecer
Conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dil.
São José do Ouro, 11 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 190/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 000000392-69.2019.6.21.0103
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT de Barracão/RS
ADV.: Ronaldo Garcia Dutra, OAB/RS 85.491
Responsáveis: Anacleide Santana da Silva e Edson Gilberto Bittencourt
ADV.: Ronaldo Garcia Dutra, OAB/RS 85.491
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Quanto à determinação de descontos nos repasses de cotas do Fundo Partidário, verifico que nas Cartas de Intimação ns. 62 e 63/2018 e
17/2019 (fls. 94, 95 e 116), enviadas aos Diretórios Estadual e Nacional, consta expressamente a determinação para que “(…) promova o
desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário para o Partido dos Trabalhadores – PT de Barracão/RS” até o montante do débito
executado, nos termos do artigo 37, §3º, da Lei n. 9.099/95.
Os Diretórios, nacional e estadual, apresentaram resposta (fls. 103-105 e 130), afirmando que o órgão municipal não recebe repasses do
Fundo Partidário.
Desta feita, como derradeira medida visando a cientificação das esferas partidárias superiores, determino que se promova a intimação dos
diretórios nacional e estadual, constando expressamente a determinação de suspensão de futuros repasses de quotas do Fundo Partidário
para o órgão municipal, até o montante atualizado do débito, R$ 3.594,79 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e nove
centavos), intimando-os do dever de informar ao Juízo quando da previsão de qualquer transferência, por ocasião das eleições municipais
vindouras ou qualquer outro motivo.
Dil.
São José do Ouro, 12 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
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110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 73/2019 - 110ª ZE-RS
A Doutora CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER, Juíza Eleitoral 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:
PT – Partido dos Trabalhadores (13) – Tramandaí – (Pet. 62-46.2019.6.21.0110 – Prot. 18.110/2019)
Rosicler Hermes (presidente)
Aníbal Cândido Oliveira da Silva (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, 12 de julho de 2019.
Eu, Hildegard Hartfelder Krey, Analista Judiciária – Assistente I, nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. CRISTIANE ELISABETH
STEFANELLO SCHERER, Juíza Eleitoral.

115ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 023/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Carlos Inácio, Juiz Eleitoral Substituto da 115ª 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas do exercício 2018, autuado em face do Partido MDB, de Santa
Bárbara do Sul/RS e de seus responsáveis Enio Ernesto Cocco e Leonice Soares, processo nº 26-86.2019.6.21.0115, classe PC, protocolo nº
25.320/2019, e que através deste NOTIFICA o partido MDB e seu presidente, Sr. Enio Ernesto Cocco, conforme art. 215, VIII da CNJE e
disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 para suprir a omissão em prestar as contas.
PRAZO: E, que estando o partido e seu presidente em lugar incerto e não sabido e/ou considerando a dificuldade na sua localização, ficam
pelo presente Edital e nos termos do referido processo, notificados do prazo de 72 horas para suprir a omissão na prestação das contas do
exercício 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Panambi, 15 de julho de 2019.
Eu, Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 024/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Carlos Inácio, Juiz Eleitoral Substituto da 115ª 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas do exercício 2018, autuado em face do Partido PT, de Santa Bárbara
do Sul/RS e de seus responsáveis Paulo Roberto Dal Castel e José Gledson Cavalheiro, processo nº 28-56.2019.6.21.0115, classe PC,
protocolo nº 25.322/2019, e que através deste NOTIFICA o partido PT e seu presidente, Sr. Paulo Roberto Dal Castel, conforme art. 215, VIII
da CNJE e disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 para suprir a omissão em prestar as contas.
PRAZO: E, que estando o partido e seu presidente em lugar incerto e não sabido e/ou considerando a dificuldade na sua localização, ficam
pelo presente Edital e nos termos do referido processo, notificados do prazo de 72 horas para suprir a omissão na prestação das contas do
exercício 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Panambi, 15 de julho de 2019.
Eu, Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 025/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Carlos Inácio, Juiz Eleitoral Substituto da 115ª 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas do exercício 2018, autuado em face do Partido PSD, de Santa
Bárbara do Sul/RS e de seus responsáveis José Francisco dos Santos e Marliane Lúcia Dal Castel, processo nº 27-71.2019.6.21.0115, classe
PC, protocolo nº 25.321/2019, e que através deste NOTIFICA o partido PSD, seu presidente, Sr. José Francisco dos Santos e sua tesoureira
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Sra. Marliane Lúcia Dal Castel, conforme art. 215, VIII da CNJE e disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 para suprir a omissão em prestar as
contas.
PRAZO: E, que estando o partido, seu presidente e sua tesoureira em lugar incerto e não sabido e/ou considerando a dificuldade na sua
localização, ficam pelo presente Edital e nos termos do referido processo, notificados do prazo de 72 horas para suprir a omissão na prestação
das contas do exercício 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Panambi, 15 de julho de 2019.
Eu, Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 026/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Carlos Inácio, Juiz Eleitoral Substituto da 115ª 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas do exercício 2018, autuado em face do Partido PTB, de Saldanha
Marinho/RS e de seus responsáveis Antonio Iradi Silveira da Silva e Dirceu Roque Vieira, processo nº 31-11.2019.6.21.0115, classe PC,
protocolo nº 25.325/2019, e que através deste NOTIFICA o tesoureiro, Sr. Dirceu Roque Vieira, conforme art. 215, VIII da CNJE e disposições
da Res. TSE n. 23.546/2017 para suprir a omissão em prestar as contas.
PRAZO: E, que estando o tesoureiro em lugar incerto e não sabido e/ou considerando a dificuldade na sua localização, fica pelo presente
Edital e nos termos do referido processo, notificado do prazo de 72 horas para suprir a omissão na prestação das contas do exercício 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Panambi,15 de julho de 2019.
Eu, Ana Paula Eberli Soares, Chefe de Cartório Substituta da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 15-91.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: PT, Nara Viviane Graeff, Natanael Mucke, Francisco Carlos Fagundes Mecking e Vânia Emília Artigas Pause – Adv.
Claudio Cicero de Oliveira Motta – OAB/RS 55.937 e Maria Manchini Rodrigues OAB/RS 67.242.
Município: Panambi
Vistos.
Trata-se de requerimento do Partido dos Trabalhadores - PT com vistas ao parcelamento da multa em 10 (dez) parcelas mensais, com a
consequente emissão das guias de recolhimento.
Inicialmente, cumpre lembrar que o valor da multa refere-se ao recebimento de recursos de origem vedada, de modo que esse valor não
deveria sequer ter sido recebido pelo partido. Entretanto, para viabilizar o pagamento, tenho que o requerimento de parcelamento em 10 vezes
mostra-se razoável.
Assim, DEFIRO o parcelamento da multa imposta (R$ 2.945,00) ao Partido dos Trabalhadores em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas
no valor de R$ 294,50 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) cada, sendo o vencimento da primeira parcela para 30 (trinta)
dias a contar da intimação e as demais vencendo a cada 30 (trinta) dias.
Intimem-se.
Ao cartório eleitoral, para a expedição das guias.
Dil.
Em 12/07/2019.
JOÃO CARLOS INÁCIO – Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 20-16.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: PP, Deivis Junior Oss Emer da Silva, Paulo Roberto Salcher, Sidnei Luis Cipriani e Maria Inês Neuwald Altemeyer –
Adv. Adelar Miguel Pazinato OAB/RS 44.701.
Município: Santa Bárbara do Sul
Vistos.
Recebo a defesa.
Considerando a ausência de requerimento de produção de provas e de elementos novos aos autos, deixo de abrir prazo para alegações finais,
por irrelevantes.
Intimem-se, para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença;
Dil.
Em 12/07/2019.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 17-61.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: PTB, Alcindo Aloisio Ott e Arzenio Domingos Ott – Adv. Adelar Miguel Pazinato OAB/RS 44.701.
Município: Santa Bárbara do Sul
Vistos.
Recebo a defesa.
Considerando a ausência de requerimento de produção de provas e de elementos novos aos autos, deixo de abrir prazo para alegações finais,
por irrelevantes.
Intimem-se, para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença;
Dil.
Em 12/07/2019.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 37-52.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: PR, Vanderlei Silveira de Oliveira, Anderson de Oliveira Ardenghi, Sandy Pilau e Alcides Catholico de Oliveira – Adv.
Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482.
Município: Panambi
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que o prestador não apresentou defesa, tendo se operado os efeitos da preclusão, conforme art. 35, § 9º, da
Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo, portanto, de abrir prazo para alegações finais.
Intimem-se para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença.
Dil.
Em 12/07/2019.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 40-07.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: MDB, Edison de Lima Rodrigues e Leonel Assis de Lima – Adv. Mario Antonio Glonvezinski Junior OAB/RS 47.966.
Município: Condor
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que o prestador não apresentou defesa, tendo se operado os efeitos da preclusão, conforme art. 35, § 9º, da
Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo, portanto, de abrir prazo para alegações finais.
Intimem-se para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença.
Dil.
Em 12/07/2019.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 39-22.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: PSDB, Rodrigo Schindler e Geovan Carlos Pohl – ADV. Sandro Paulo Prager OAB/RS 68.810.
Município: Condor
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que o prestador não apresentou defesa, tendo se operado os efeitos da preclusão, conforme art. 35, § 9º, da
Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo, portanto, de abrir prazo para alegações finais.
Intimem-se para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença.
Dil.
Em 12/07/2019.
JOÃO CARLOS INÁCIO,
Juiz Eleitoral Substituto.
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117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 117ª ZE/RS - NÃO-ME-TOQUE
PROCESSO CLASSE: PC - 16-36.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Tio Hugo
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALTAIR ELICKER-OAB 83102)
RESPONSÁVEL(S) : SIRLEI DE FATIMA REZENDE E ANTONIO CESAR CIMAROSTI (ADV(S)
ALTAIR ELICKER-OAB 83102)
Colacionado aos autos parecer do Ministério Público Eleitoral.
Nos termos do despacho de fl. 29, ficam intimados os prestadores de contas para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demostrando a sua relevância para o processo.
Não-Me-Toque, 12 de julho de 2019
KATIANE WORM,
Chefe de Cartório da 117ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 05 dias do mês de julho do ano de 2019, a 118ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n.
017/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 01/03/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos, por meio de trituração nas
dependências deste cartório eleitoral. Estância Velha, 15 de julho de 2019.
Rebecca Roquetti Fernandes,
Juíza Eleitoral.
Detiana Pereira Custódio,
Chefe de Cartório.

127ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-21.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - Eleições 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) EUNIZE KRIESEL-OAB 96580 E JARBAS LUÍS JOHN-OAB 33482)
RESPONSÁVEL(S) : SEDIR LUIZ WASTOWSKI E VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA (ADV(S) EUNIZE KRIESEL-OAB 96580 E JARBAS
LUÍS JOHN-OAB 33482)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas relativas às Eleições 2018, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, de SENADOR
SALGADO FILHO e seus responsáveis Sedir Luiz Wastowski e Vantuir Janissek de Oliveira.
Publicado Edital, na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnações às contas (fls. 15-17).
Emitido Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas, ante a ausência de inconsistências (fl. 18).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 20).
Vieram os autos conclusos.
RELATADO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no Município de SENADOR
SALGADO FILHO e seus responsáveis Sedir Luiz Wastowski e Vantuir Janissek de Oliveira, em observância aos preceitos contidos na Lei
9.504/97, bem como ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017.
Compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em virtude de o órgão diretivo municipal
encontrar-se inativo à época estabelecida na resolução para a entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, tendo procedido à sua
reativação em 15/02/2019 (fl. 13), e está instruída com os documentos arrolados no artigo 56 da mencionada resolução, consoante parecer
técnico, que recomenda a aprovação das contas.
Assim, acolho o parecer ministerial, no sentido de aprovar as contas prestadas.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no Município de SENADOR SALGADO FILHO,
e seus responsáveis, Sedir Luiz Wastowski e Vantuir Janissek de Oliveira, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Procedam-se às anotações de costume.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 12 de julho de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-44.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES-OAB 70148)
RESPONSÁVEL(S) : ELIEL GUND E GERSON KUPSKI (ADV(S) FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES-OAB 70148)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS- PP, do Município de Senador
Salgado Filho e seus responsáveis ELIEL GUND e GERSON KUPSKI.
Publicado Edital e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.
32, da Lei n. 9.096/95 e art. 31 e §§, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnações (fls. 46-50).
Na fase de análise técnica não foram encontradas inconsistências (fls. 53-54), sendo emitido parecer técnico pela aprovação das contas (fl.
55).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 57).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais do PROGRESSISTAS - PP, do Município de Senador Salgado Filho, e seus responsáveis
ELIEL GUND e GERSON KUPSKI, relativas ao exercício financeiro de 2018, em observância aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, bem como ao que dispõem as normas baixadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação. No exercício em exame, a prestação de contas se encontra regrada pela
Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas são tempestivas e estão instruídas com os documentos arrolados no art. 29 da mencionada resolução, consoante relatório de exame
(fls. 53-54).
O parecer técnico concluiu pela aprovação das contas prestadas, assim como a manifestação ministerial (fls. 55 e 57).
Assim, não sendo observadas falhas, tenho que as contas prestadas merecem aprovação.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto APROVO as contas do PROGRESSISTAS - PP, do Município de Senador Salgado Filho, e seus responsáveis ELIEL GUND e
GERSON KUPSKI, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos
expostos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 12 de julho de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-07.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JARBAS LUÍS JOHN-OAB 33482 E RENATA STANGHERLIN
MISSIAK-OAB 80008)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO DE OLIVEIRA VARGAS E ADMAR KUYVEN (ADV(S) JARBAS LUÍS JOHN-OAB 33482 E RENATA
STANGHERLIN MISSIAK-OAB 80008)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do
Município de Senador Salgado Filho e seus responsáveis PEDRO DE OLIVEIRA VARGAS e ADMAR KUYVEN.
Publicado Edital e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.
32, da Lei n. 9.096/95 e art. 31 e §§, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnações (fls. 54-58).
Na fase de análise técnica não foram encontradas inconsistências (fls. 59-60), sendo emitido parecer técnico pela aprovação das contas (fl.
61).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 63).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de Senador Salgado
Filho, e seus responsáveis PEDRO DE OLIVEIRA VARGAS e ADMAR KUYVEN, relativas ao exercício financeiro de 2018, em observância
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aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, bem como ao que dispõem
as normas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação. No exercício em exame, a prestação
de contas se encontra regrada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas são tempestivas e estão instruídas com os documentos arrolados no art. 29 da mencionada resolução, consoante relatório de exame
(fls. 59-60).
O parecer técnico concluiu pela aprovação das contas prestadas, assim como a manifestação ministerial (fls. 61 e 63).
Assim, não sendo observadas falhas, tenho que as contas prestadas merecem aprovação.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto APROVO as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de Senador Salgado Filho, e seus
responsáveis PEDRO DE OLIVEIRA VARGAS e ADMAR KUYVEN, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos expostos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 12 de julho de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 032/2019
A Doutora Ana Cristina Frighetto Crossi, Juíza Eleitoral da 128ª Zona de Passo Fundo-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 Rua Júlio de Castilhos,
60, Centro, em Passo Fundo, encontram-se disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativo à Prestação de
Contas Anual - Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
- Partido Popular Socialista – PPS de Passo Fundo (Processo PET n. 42-98.2019.6.21.0128)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar a conta apresentada. Após, no prazo
de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá impugná-la, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura
de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, o partido e seus filiados estejam
sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Passo Fundo-RS, 15 de junho de 2019.
Eu, Sorreila L.Vivan, Chefe de Cartório da 128ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-39.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PODEMOS - PODE DE PASSO FUNDO/RS (ADV(S) NELSON GABRIEL ETCHEZAR-OAB 86849)
RESPONSÁVEL(S) : CLIMERIO SALDANHA BRUM E RODRIGO DA SILVA DE AGUIAR (ADV(S) NELSON GABRIEL ETCHEZAR-OAB
86849)
Vistos.
Em 24/05/2019 foi informado, pelo Chefe de Cartório Eleitoral, a omissão do Partido PODEMOS - PODE de Passo Fundo/RS, referente à
apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Notificado o Partido e cientificados o Presidente e Tesoureiro (fls. 03/05), quedaram-se silentes.
Realizadas as diligências que tratam da não prestação das contas (rito do art. 30, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS (fls. 14/15).
Juntadas procurações aos autos (fls. 17/19). Após, foram intimados os responsáveis da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação
sobre as informações e os documentos apresentados no processo, correndo o prazo "in albis"(fl. 22)
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a existência de movimentação de
recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
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Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido PODEMOS PODE de Passo Fundo, relativas ao exercício de 2018, DETERMINANDO a suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Deixo de determinar a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal em virtude da Liminar deferida parcialmente na ADI
n. 6032 "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de suspensão de
registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995."
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, comunique-se ao diretório nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse de cotas do
Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução 23.546/2017.
Após, arquive-se.
Passo Fundo, 15 de julho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-17.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE PASSO FUNDO/RS
RESPONSÁVEL(S) : EDINILSON LUCIANO ANTUNES DO NASCIMENTO E RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO
Vistos.
Em 20/05/2019 foi informado, pelo Chefe de Cartório Eleitoral, a omissão do Partido Social Cristão - PSC de Passo Fundo/RS, referente à
apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Notificado o Partido e cientificados o Presidente e Tesoureiro (fls. 03/05), quedaram-se silentes.
Realizadas as diligências que tratam da não prestação das contas (rito do art. 30, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS (fls. 14/15).
Após, foram intimados os responsáveis da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, correndo o prazo "in albis"(fl. 21)
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a existência de movimentação de
recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão - PSC
de Passo Fundo, relativas ao exercício de 2018, DETERMINANDO a suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Deixo de determinar a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal em virtude da Liminar deferida parcialmente na ADI
n. 6032 "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, asseguranfdo que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de suspensão de
registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995."
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, comunique-se ao diretório nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse de cotas do
Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução 23.546/2017.
Após, arquive-se.
Passo Fundo, 15 de julho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
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134ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO N. 022/2019
A Excelentíssima Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-RS, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos estudantes indicados pelo agente integrador de ensino contratado pelo TRE-RS, em conformidade
com o art. 9º da Resolução TRE-RS n. 267/2015, de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul, que será realizada prova para o preenchimento de 01 (uma) vaga para estágio, nível médio, no dia 05 de
agosto de 2019, às 13:00 horas, nas dependências do Cartório desta 134ª Zona Eleitoral, situada na Av. Guilherme Schell, 6080, Centro,
Canoas-RS.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Poderão participar do processo seletivo, segundo Portaria DG 72/2015 e Resolução TRE-RS n.267/2015, os candidatos cadastrados junto
ao Agente Integrador de Ensino, contratado pelo TRE-RS, AGIEL;
1.2 Participarão deste processo seletivo os candidatos que efetivarem seu cadastro, até 31.07.2019, através do site (www.agiel.com.br).
2. DA VAGA
2.1. Será disponibilizada 1 (uma) vaga para estudantes do nível médio (cursando o 1º ou 2º ano), para exercer atividades no Cartório Eleitoral
da 134ª Z.E, localizado na Avenida Guilherme Shell, nº 6080 – Canoas/RS.
2.2. O valor mensal da bolsa auxílio de estágio para nível médio, 30 horas-semanais (6 horas diárias - turno tarde), será de R$ 793,00
(setecentos e noventa e três reais), mais o valor diário do auxílio-transporte conforme Portaria P n. 83, de 7 de abril de 2017 do Tribunal
Regional Eleitoral/RS.
2.2.1 A carga semanal do estágio poderá ser alterada para 25 horas (5 horas por dia, turno da tarde), com valor mensal da bolsa para esta
jornada de R$ 661,00 (seiscentos e sessenta e um reais).
3. DAS PROVAS
3.1. A prova será composta de 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, sendo 07 (sete) de
Língua Portuguesa e 03 (três) de noções básicas de Informática, realizada em ambiente informatizado, com geração randômica de questões e
embaralhamento de alternativas para cada prova realizada.
3.2. O tempo de duração da prova objetiva será de 30 (trinta) minutos.
3.3 Serão eliminados os candidatos que não acertarem o mínimo de 01 (uma) questão.
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
4.1. A prova será realizada no dia 05 de agosto de 2019, às 13:00 horas, nas dependências do Cartório desta 134ª Zona Eleitoral, situada na
Av. Guilherme Schell, 6080, Centro, Canoas-RS.
4.2 O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, dentro do horário estabelecido e apresentar a cédula de identidade
original. Na falta da cédula de identidade original poderão ser admitidos outros documentos, como carteira de trabalho, carteiras expedidas
pelos comandos militares, passaporte, carteira nacional de habilitação com foto, que permitam com clareza a identificação do candidato.
4.3. Não serão aceitos documentos como título de eleitor, certidões de nascimento e casamento, carteira de estudante e carteiras funcionais
sem valor legal de documento de identificação.
4.3. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu início.
5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
5.1. Em caso de empate na nota final, será utilizado como critério de desempate:
5.1.1. Maior nota em Língua Portuguesa;
5.1.2. Maior nota em Informática;
5.1.3. Maior idade.
6. DO RESULTADO
6.1. O resultado da seleção será publicado no dia 06 de agosto de 2019, às 18 horas no mural do Cartório.
6.2 Havendo interposição de recursos, o resultado final da seleção será divulgado no dia 09 de agosto de 2019.
6.3 Em todos os casos caberá ao candidato o acompanhamento da publicação do resultado. A data do resultado, poderá ser alterada, sem
prévia comunicação, conforme necessidade avaliada pela comissão organizadora.
7. DOS RECURSOS
7.1. Serão admitidos recursos quanto ao resultado das provas objetivas, que deverão ser encaminhados eletronicamente para o endereço
codle@tre-rs.gov.br, em até 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do resultado do processo seletivo.
7.2 Não serão aceitos recursos por via postal, fac-símile ou qualquer outro meio não previsto. Serão rejeitados, também, liminarmente, os
recursos enviados fora do prazo indicado no item 7.1 deste edital, bem como aqueles que não contiverem dados necessários à identificação do
candidato.
7.3. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação do eventual prejuízo, devidamente fundamentado.
7.4. As respostas aos recursos interpostos contra as questões da prova objetiva deverão ser disponibilizadas pela CODLE – Coordenadoria de
Desenvolvimento e Legislação de Pessoal do TRE/RS, em até 01 (um) dia útil, contados a partir do recurso encaminhado eletronicamente.
7.5. A decisão da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal será irrecorrível, não sendo aceita, ainda, revisão de recursos.
7.6. Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integrante da prova objetiva, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, com publicação do resultado seletivo retificado no mural do Cartório
Eleitoral.
8. DA VALIDADE
8.1. O processo seletivo poderá ter validade de 6 (seis) meses, a contar da publicação do resultado, prorrogável por igual período, se assim
entender a comissão organizadora.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Não poderão participar da seleção os seguintes candidatos:
9.1.1. Com vínculo profissional ou de estágio junto a advogado ou sociedade de advogados;
9.1.2. Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de titulares de juízo eleitoral,
integrantes do Tribunal, servidores ativos do Quadro de Pessoal do TRE-RS, removidos, em exercício provisório, requisitados ou cedidos;
9.1.3. Candidato a cargo eletivo ou seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau;
9.1.4. Menor de 16 (dezesseis) anos de idade;
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9.1.5. Filiado a partido político ou que exerça atividade partidária, em cumprimento ao art. 366 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965;
9.1.6. Que não tenha sido alistado como eleitor;
9.1.7. Que não tenha inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil, por Unidades que utilizem o Processo Judicial
Eletrônico.
9.2. Serão excluídos do processo seletivo os candidatos que:
9.2.1. Utilizarem qualquer meio de consulta, como livros ou anotações, incluindo telefones celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos;
9.2.2. Ausentarem-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia da coordenação da
prova;
9.2.3. Fizerem anotações de informação relativa às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos.
9.2.4. A ausência acarretará na eliminação do candidato, não havendo segunda chamada da prova.
9.3. Os candidatos realizarão a prova, conforme ordem de chegada, no dia 05.08.2019 (cinco de agosto de dois mil e dezenove), a partir das
13:00h (treze horas).
9.3.1 Havendo número superior à 50 (cinquenta) candidatos, será estipulada, pela comissão organizadora, outra data para os candidatos
restantes realizarem a prova, não havendo prejuízo a nenhum candidato.
9.3.2 Os candidatos deverão comparecer no dia e local da prova, com 30 (trinta) minutos de antecedência, permanecendo até que sejam
liberados pela comissão organizadora.
9.4. Previsão imediata de início das atividades do candidato selecionado.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no mural do cartório.
Canoas-RS, 15 de julho de 2019.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 021/2019
A Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-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 Guilherme Schell, 6080,
em Canoas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018 - do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Canoas-RS, 12 de julho de 2019.
Eu, Alexandre Conte, Chefe Substituto de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral 134ª ZE.

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-52.2016.6.21.0136
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
CANDIDATO(S) : ADRIANA DRICA DE LUCENA FRANCISCO (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 551723, EVERSON ALVES
DOS SANTOS-OAB 104318 E FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799)
Rh.
Ciente do trânsito em julgado (fls. 246).
Determino a intimação da Candidata Adriana Drica de Lucena Francisco, através de seus procuradores constituídos, para que a mesma
promova o recolhimento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional. Deverão incidir juros e correção monetária
desde a data do trânsito em julgado.
A candidata ou seus procuradores ficam desde já responsáveis pela retirada da Guia de Recolhimento a União (GRU) no Cartório Eleitoral da
136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul/RS. Deverão ainda, obrigatoriamente, entregar o Comprovante de Pagamento da referida GRU no prazo
de 05 (cinco) dias da publicação desta decisão, no Cartório Eleitoral, conforme determina o art. 26, §2º da Resolução TSE 23.463/2015.
Não procedendo desta maneira serão enviadas informações para que a Advocacia Geral da União proceda a cobrança do valor devido.
Intime-se. Publique-se.
Caxias do Sul, 11 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-67.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO-OAB 72254)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON CORLATTI E FERNANDO SPILLER (ADV(S) WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO-OAB 72254)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PARTIDO DEMOCRATAS – DEM, do município de Caxias do Sul RS.
A agremiação partidária juntou à fl. 02, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Referida prestação foi apresentada intempestivamente, na data de 06.06.2019
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 14).
Sobreveio Parecer da Unidade Técnica (fl. 27), informando a inexistência de registro de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário. Verificou também que não há registro de movimentação financeira nos extratos bancários no
Sistema de Prestação de Contas Anuais da Justiça Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 24 e 29). Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95 diz: "Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
A apresentação de contas de forma intempestiva enseja uma ressalva, não sendo motivo suficiente para desaprovação das contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM, do município de
Caxias do Sul - RS, julgando-as regulares, com fulcro no art. art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o término do prazo recursal, arquive-se.
Caxias do Sul, 12 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-83.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
RESPONSÁVEL(S) : ADALBERTO LUIZ FRASSON, CORA MARIA TEIXEIRA CHIAPPETTA, JOAO CARLOS CAMARGO E ANDRÉ
MACHADO
Rh.
Abro vista aos interessados para manifestação sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 30, Inciso IV, “e” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Após, voltem conclusos para julgamento.
Bagé, 12 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-89.2015.6.21.0142
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)
Vistos.
A Advocacia Geral da União requer na fl. 298 dos autos o bloqueio do valor no BACENJUD e, caso inexitoso, a inscrição do Partido no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quintados do Setor Público Federal - CADIN, uma vez que houve descumprimento do acordo firmado
nas fls. 221-227.
Ocorre que não foi oportunizado ao partido manifestar-se sobre a ausência de pagamento das parcelas acordadas.
Assim, intime-se o partido para que comprove o pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento n. 00003/2018/PSUBGE/PGU/AGU,
conforme firmado nas fls. 221-227, no prazo de 10 (dez) dias.
Diligências legais.
Bagé, 12 de julho de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA - Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-74.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) LEODILA BÖHM HALLWASS-OAB 66490 E NORBERTO HALLWASS-OAB 29612)
RESPONSÁVEL(S) : LODEIR DANELLI E LUCAS CAZAROTTO DRABACH
Vistos.
Embora intempestiva, recebo a documentação referente à Prestação de Contas do Progressistas – PP de Constantina/RS(fls. 04-80).
Atualize-se a autuação do feito com a inclusão dos procuradores constituídos pela agremiação partidária e responsáveis.
Após, publique-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício por meio de edital, dando-se ciência ao Ministério
Público, na forma do §1º do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação das contas, nos termos do §3º do
art. 31 da Resolução supracitada.
Em seguida, proceda-se ao exame preliminar da prestação de contas ora apresentada, e, se verificada a ausência das peças previstas no art.
29 da Res. TSE nº 23.546/2017, intime-se para complementação em 20 (vinte) dias. Findo esse prazo, sem apresentação das peças, voltem
conclusos para fins do disposto no art. 34, § 4º, da mesma Resolução.
Por outro lado, com a manifestação da agremiação partidária, ou ausente necessidade de complementação das peças, proceda-se a análise.
Se baixados os autos em diligência, notifiquem-se os interessados para cumprimento destas em 30 (trinta) dias. Com a manifestação, ou não,
da agremiação partidária, emita-se relatório conclusivo, com posterior vista ao MPE pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 37, Res. TSE nº
23.546/2017).
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Constantina, 12 de julho de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

149ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-37.2019.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Igrejinha
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ALBERTO VINÍCIUS PETRY-OAB 95457)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO MULLER DE OLIVEIRA E ANDERSON FIDELIS DE ARAÚJO (ADV(S) ALBERTO VINÍCIUS PETRY-OAB
95457)
Vistos.
Intime-se, através de nota de expediente, o Partido Político para que responda ao exame preliminar no prazo de 30 dias.
Igrejinha, 12 de julho de 2019
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 017/2019 - 151ª ZE/RS
A Doutora UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ, Juíza Eleitoral da 151ª 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, nos autos do processo classe PC n. 12-91.2019.6.21.0151,
após terem sido esgotadas as tentativas de localização dos dirigentes partidários que exerceram funções de presidente e tesoureiro do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de SERTÃO SANTANA durante o exercício financeiro de 2018, determinou a CITAÇÃO dos dirigentes
partidários, abaixo relacionados, os quais se encontram em lugar ignorado ou incerto, para suprirem a omissão na apresentação da prestação
de contas do órgão partidário, relativa ao exercício de 2018, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após o transcurso do prazo estabelecido
para a veiculação deste edital.
FINALIDADE: Citação do Órgão provisório municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de SERTÃO SANTANA, bem como de seus
dirigentes, a seguir relacionados:
PRESIDENTE: MÁRCIO ADRIANO DA SILVA
TESOUREIRO: WALDOMIRO SILVEIRA BORBA
PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias, a contar da publicação única no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
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PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 72 (setenta e duas) , após o transcurso do prazo estabelecido para a veiculação do edital.
Eu, Evandro Amengual Vaz, Chefe do Cartório da 151ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Barra do Ribeiro, 10 de julho de 2019.
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral da 151ª Zona.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 151 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-90.2019.6.21.0151
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sertão Santana
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) TASSIA PEREIRA DUMMER-OAB 69009)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO SCHWALM E ROBERTO OLAVO BARBIERI (ADV(S) TASSIA PEREIRA DUMMER-OAB 69009)
Vistos, etc.
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de SERTÃO SANTANA apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa
ao exercício de 2018, prevista no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, juntando instrumento de mandato para constituição de
advogado (fls. 02/03).
Publicado o Edital no DEJERS, não houve impugnação (fls. 09/10v).
Foram colhidas e certificadas nos autos as informações sobre a ausência de extratos bancários a serem juntados aos autos bem como
de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 12).
O examinador manifestou-se pela aprovação e imediato arquivamento da prestação de contas (fl. 12).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 13 e v.).
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.546/2017.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos está devidamente assinada pelos responsáveis partidários, conforme se infere dos
assentamentos do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP.
No mérito, não há registros de movimentação financeira em extratos bancários ou de repasses ou distribuição de recursos do Fundo Partidário
que permitam inferir que a declaração de ausência de movimentação não retrate a verdade.
Portanto, em virtude da inexistência de impugnação e da ausência de movimentação financeira registrada em extratos bancários, bem como
por existir manifestação favorável do examinador e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se que seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Diante do exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de
SERTÃO SANTANA, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Sobrevindo o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquivem-se os autos, com baixa.
Intimem-se.
Barra do Ribeiro, 12 de julho de 2019
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ.
Juíza Eleitoral da 151ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 151 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-46.2019.6.21.0151
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Barra do Ribeiro
JUÍZA ELEITORAL: UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) MATHEUS BONENBERGER DOMINGUES-OAB 81442)
RESPONSÁVEL(S) : DELMAR ALMEIDA DE ABREU E GRASIELA DORNELES MENEZES (ADV(S) MATHEUS BONENBERGER
DOMINGUES-OAB 81442)
Vistos, etc.
Trata-se de expediente autuado diante da omissão na apresentação da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 pelo PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO de BARRA DO RIBEIRO, após notificação do Juízo, motivo pelo qual determinei a suspensão de repasse de
cotas do Fundo Partidário (fl. 05).
No curso so procedimento, porém, o órgão partidário apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prevista no art. 28, §
3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, juntando instrumentos de mandato para constituição de advogado (fls. 10/13).
Publicado o Edital no DEJERS, não houve impugnação (fls. 14/15).
Foram colhidas e certificadas nos autos as informações sobre a ausência de extratos bancários a serem juntados aos autos bem como
de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 17).
O examinador manifestou-se pela aprovação e imediato arquivamento da prestação de contas (fl. 17).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 12).
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.546/2017.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos está devidamente assinada pelos responsáveis partidários, conforme se infere dos
assentamentos do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP.
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No mérito, não há registros de movimentação financeira em extratos bancários ou de repasses ou distribuição de recursos do Fundo Partidário
que permitam inferir que a declaração de ausência de movimentação não retrate a verdade.
Portanto, em virtude da inexistência de impugnação e da ausência de movimentação financeira registrada em extratos bancários, bem como
por existir manifestação favorável do examinador e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se que seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Diante do exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
de BARRA DO RIBEIRO, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Sobrevindo o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquivem-se os autos, com baixa.
Intimem-se.
Barra do Ribeiro, 12 de julho de 2019
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Juíza Eleitoral da 151ª ZE

152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 28/2019
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:
Salvador do Sul: Partido Republicano Barasileiro - PRB.
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, 16 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.

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-05.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49.678)
RESPONSÁVEL(S) : CLARITA SILVA DE SOUZA E CLERIS DE FATIMA CAVALHEIRO BRIZOLA (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS
SANTOS-OAB 49.678)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário, via DEJERS, para, no prazo de 30 dias, prestar os esclarecimentos solicitados pelo analista no parecer de fls.
281/282, que deverá ser retirado no cartório, nos termos do art. 35, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Novo Hamburgo, 12 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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