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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 61-08.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 226472016
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, MANUELA PINTO VIEIRA D`ÁVILA, ADALBERTO LUIZ FRASSON e CORA
MARIA TEIXEIRA CHIAPETTA (Adv(s) Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
Vistos, etc.
Trata-se de petição (fls. 555-555v.) apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB em que requer a
reconsideração da decisão que denegou a aplicação da anistia prevista no art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela recente Lei n. 13.831/19,
e deferiu o parcelamento apenas da totalidade do débito (fls. 549-550).
Ocorre que, na sessão de 01.07.2019, por ocasião da apreciação dos recursos eleitorais ns. 35-92, rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, e 1441, rel. Des. Eleitoral Roberto Fraga, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu, em controle difuso, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, razão pela qual o julgamento dos aludidos feitos foi suspenso.
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A apreciação da controvérsia constitucional é igualmente preliminar à resolução do pedido de reconsideração ora apresentado. Assim, a
suspensão deve ser estendida aos presentes autos, a fim de aguardar o pronunciamento do Tribunal sobre a questão.
Ante o exposto, suspendo o curso do processo até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos recursos
eleitorais ns. 35-92 e 14-41.
Intime-se.
Porto Alegre, 17 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0600543-96.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600543-96.2019.6.21.0000 - Terra de Areia - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELIZANDRO PEREIRA DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
REQUERIDO: LINDONES KONIG DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por ELIZANDRO
PEREIRA DE LIMA, classificado como suplente de vereador pelo Partido Progressista nas eleições municipais de 2016, contra o vereador
LINDONÊS KÓNIG DOS SANTOS, com fulcro na Resolução TSE n. 22.610/07, sob o fundamento de ausência de justa causa.
Alega que o parlamentar se desfiliou da agremiação pela qual foi eleito em 6.6.2019, não tendo sido proposta a ação pela agremiação
partidária pela qual concorreu na eleição, e que não há notícias de que tenha se filiado a outro partido político. Afirma que o ato de desfiliação
não se enquadra em qualquer das hipóteses excludentes previstas no art. 22-A da Lei nº. 9.096/95, estando presente o requisito da fumaça do
bom direito. Defende a presença do perigo da demora porque a manutenção do requerido no cargo causa prejuízos em virtude do impedimento
do exercício do direito conquistado no processo eleitoral. Postula a concessão de liminar e a viabilização de juntada de prova por meio físico,
relativa à mídia de áudio de sessão legislativa.
É o relatório.
Decido o requerimento de tutela de urgência.
Conforme prevê o art. 300 e seguintes do CPC, a concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Apesar dos fundamentos tecidos pelo requerente, não vislumbro a presença dos pressupostos ao deferimento da liminar, em especial o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a Resolução n. 22.610/2007 do TSE prevê prazos que proporcionam julgamento célere.
Destarte, injustificável a urgência.
Ademais, entendo que somente após a devida instrução será possível confirmar a alegação de desfiliação sem justa causa, devendo ser
considerado também o aspecto da repercussão social e política da medida: caso concedida a liminar, eventual reversão posterior poderia
causar maior prejuízo em decorrência de mudança de representantes junto ao Poder Legislativo do Município de Terra de Areia em exíguo
período de tempo.
Nesse sentido, trago à colação julgado do Tribunal Superior Eleitoral, o qual aborda a questão em análise:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE PERDA DE CARGO ELETIVO. RESOLUÇÃO-TSE Nº 22.610/2007.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. LIMINAR DEFERIDA.
1. Não cabe no procedimento veiculado pela Res.-TSE 22.610/2007 a antecipação dos efeitos da tutela. A celeridade processual, inerente aos
feitos eleitorais, já está contemplada nos processos regidos pela resolução em foco, pois, além da preferência a eles conferida, hão de ser
processados e julgados no prazo de 60 dias. Sem falar que "são irrecorríveis as decisões interlocutórias do relator" (art. 11 da resolução).
2. É prematuro antecipar os efeitos da tutela quando o parlamentar nem sequer apresentou as razões pelas quais se desfiliou da agremiação
partidária. Economia e celeridade processual não têm a força de aniquilar a garantia do devido processo legal.
3. Incumbe ao tribunal decretar ou não a perda do cargo, quando do julgamento de mérito, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
4. Liminar deferida.
(MS 3.671, rel. Min. Ayres Britto, DJ 11.2.2008, grifo nosso.)
DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.
Determino a expedição de mandado de citação e intimação do demandado, a ser cumprido junto à Câmara de Vereadores por carta de ordem,
CITANDO-SE para apresentação de resposta no prazo de cinco (5) dias, juntando documentos e arrolando testemunhas sob pena de
preclusão, e INTIMANDO-SE para manifestação, no mesmo prazo, sobre a formalização de nova filiação partidária e eventual interesse na
juntada da prova física referida na inicial. Deverá constar no mandado a advertência de que, em caso de revelia, presumir-se-ão verdadeiros os
fatos afirmados na inicial (art. 4º, parágrafo único, Resolução TSE n. 22.610/07).
Solicito ao Exmo. Juiz Eleitoral delegado o cumprimento com brevidade (art. 12, Resolução TSE n. 22.610/07).
Após o prazo defensivo, vista à Procuradoria Regional Eleitoral (art. 6º, Resolução TSE n. 22.610/07).
Publique-se.
Porto Alegre, 17 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 82-18.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 177122015
RELATOR(A): EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014
Interessado(s): CLAUDEMIR BRAGAGNOLO, LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE e TARCÍSIO JOSÉ MINETTO (Adv(s) Luciano Manini
Neumann OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos OAB/RS 32.692), PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Luciano Manini Neumann
OAB/RS 82.374, Roberto Stevan Rego da Rosa OAB/RS 71.533 e Vanir de Mattos OAB/RS 32.692)
Vistos, etc.
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Trata-se de petição (fls. 1.134-1.138) apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB em que requer a aplicação da
anistia prevista no art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela recente Lei n. 13.831/19, às presentes contas.
Ocorre que, na sessão de 01.07.2019, por ocasião da apreciação dos recursos eleitorais ns. 35-92, rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, e 1441, rel. Des. Eleitoral Roberto Fraga, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu, em controle difuso, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, razão pela qual o julgamento dos aludidos feitos foi suspenso.
A apreciação da controvérsia constitucional é igualmente preliminar à resolução do pedido ora apresentado. Assim, a suspensão deve ser
estendida aos presentes autos, a fim de aguardar o pronunciamento do Tribunal sobre a questão.
Ante o exposto, suspendo o curso do processo até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos recursos
eleitorais ns. 35-92 e 14-41.
Intime-se.
Porto Alegre, 17 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 61-76.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185102014
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS 15.681 e Paulo Renato Gomes
Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos, etc.
Trata-se de petição (fls. 869-870) apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em que requer a aplicação às
presentes contas da anistia prevista no art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela recente Lei n. 13.831/19.
Ocorre que, na sessão de 01.07.2019, por ocasião da apreciação dos recursos eleitorais ns. 35-92, rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, e 1441, rel. Des. Eleitoral Roberto Fraga, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu, em controle difuso, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, razão pela qual o julgamento dos aludidos feitos foi suspenso.
Sendo a apreciação da controvérsia igualmente preliminar à resolução do requerimento ora apresentado, a suspensão deve ser a ele
estendida, a fim a aguardar o pronunciamento do Tribunal sobre a questão.
Ante o exposto, suspendo o curso do processo até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos recursos
eleitorais ns. 35-92 e 14-41.
Intime-se.
Porto Alegre, 15 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602578-63.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602578-63.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de RITA DE CÁSSIA REIS DOS SANTOS, candidata ao cargo de deputado
estadual, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A Res. TSE n. 23.553/2017, artigo 82, § 2º, dispõe acerca da incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento das irregularidades em comento, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do recolhimento.
Tendo em vista o requerimento de parcelamento da candidata (ID 3470133) em momento anterior à atualização dos valores a serem
restituídos ao Erário, determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Interno para que apontasse a ocorrência do fato
gerador.
Diante da informação da unidade técnica (ID 3565133), a Secretaria Judiciária juntou o demonstrativo atualizado do débito, no montante de R$
3.166,97 (três mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme ID 3567883.
Vieram-me os autos conclusos.
Decido.
Para dar cumprimento ao acórdão, com fundamento na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte interessada,
na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de GRU a ser
disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 15 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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PROCESSO 0602335-22.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602335-22.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO TENROLLER DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS ALBERTO TENROLLER
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de CARLOS ALBERTO TENROLLER, candidato ao cargo de deputado
Estadual, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por malversação de dinheiro
oriundo do Fundo Partidário.
Na Resolução TSE n. 23.553/2017 há previsão de incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento das irregularidades em comento, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 2.777,58 (dois mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos), conforme detalhamento de cálculo ID 3568533.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 15 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602626-22.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602626-22.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD DEPUTADO ESTADUAL, NADIA RODRIGUES SILVEIRA
GERHARD
Advogados do(a) REQUERENTE: MARILUZ COSTA - RS103396, JOÃO VICENTE REINELLI NEDEFF - RS97875
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD, candidato ao cargo de deputado
estadual, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos de
origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no artigo 34, § 3º, prevê a incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento de trânsito de recursos de origem não identificada nas contas de campanha
eleitoral, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 2.922,86 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 3566883.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 15 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 162/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
VALOR
AUXÍLIOLÍQUIDO
ALIMENTAÇÃO

Antônio de Faria Neto – TRE- 3,5
MG, Técnico Judiciário.

R$ 420,00

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

R$ 1.806,00

- R$ 124,08

R$ 1.681,92

Lara Marina Ferreira – TRE- 3,5
MG, Técnico Judiciário.

R$ 420,00

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

R$ 1.806,00

- R$ 124,08

R$ 1.681,92

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 22 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 133, Página: 6

Marcelo Bortolo Ferreira – TRE- 3,5
MG, Analista Judiciário.

R$ 420,00

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

R$ 1.806,00

- R$ 124,08

R$ 1.681,92

Marinéia Vieira de Almeida 3,5
Marques – TRE-MG, Técnico
Judiciário.

R$ 420,00

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

R$ 1.806,00

- R$ 124,08

R$ 1.681,92

Valéria Aparecida de Souza 3,5
Machado – TRE-MG, Técnico
Judiciário.

R$ 420,00

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

R$ 1.806,00

- R$ 124,08

R$ 1.681,92

R$ 9.030,00

- R$ 620,40

R$ 8.409,60

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Porto Alegre/RS
04 a 07-9-2019
Curso de Formação de Formadores em Cidadania promovida pela Escola Judiciária
Eleitoral do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, dias 05
MOTIVO:
a 06-9-2019.
Proc. SEI: 0005572-38.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
²Foi considerado para desconto do auxílio-alimentação o valor diário de R$ 41,36.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Porto Alegre, 18 de julho de 2019.
ROGÉRIO DA SILVA DE VARGAS,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - ARQUIVAMENTO
Petição n. 55-87.2019.6.21.0002
Protocolo n. 23.259/2019
Trata a presente de denúncia enviada pelo gabinete de Assessoramento Eleitoral do MPRS, oriunda de notícia de Fato n.
1.22.000.004669/2019-95 - PRE/MG, em razão do domicílio eleitoral dos denunciados.
A denúncia tem por base dois fatos independentes: Fato 1 - Postagem da então candidata Manuela Pinto Vieira D Avilla, em 27/10/2018 na
rede social Twitter; Fato 2 - Postagem de Manoel Delci, em 07/10/2018 na rede social Instagram. O Ministério Público Eleitoral, apresentou
promoção pelo arquivamento. Decido: Quanto à denúncia contida no primeiro fato, manifestação da então candidata Manuela Pinto Vieira D
Avilla, não se visualiza a conduta apontada na denúncia vez que a candidata expressa opinião, feito protegido pelo art. 5º, IX da Constituição
Federal, que resguarda o direito de livre expressão e manifestação, sem conotação eleitoral ou eleitoreira. Quanto à denúncia contida no
segundo fato, manifestação de Manoel Delci, atém-se este expediente às questões regidas pelo ordenamento jurídico eleitoral, objeto desta
Justiça Especializada. Observa-se que o parágrafo único do art. 91-A da Lei 9.504/1997, veda o uso de aparelhos que possam registrar
imagens do voto, sua contrariedade não tipifica crime/delito tampouco possuí previsão de sanção jurídica. No tocante à infração prevista no art.
312 do Código Eleitoral, observa-se que a tipificação do crime descrito exige a finalidade de fraudar o pleito eleitoral o que não se depreende
do caso em tela. DETERMINO o arquivamento da presente por atipicidade das condutas denunciadas. Publique-se. Intime-se o Ministério
Público Eleitoral. Diligências legais. Porto Alegre, 16 de julho de 2019. ANTONIO C. A. DO NASCIMENTO E SILVA, Juiz Eleitoral.

3ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 024/2019
O Doutor, FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS, Juiz Eleitoral da 3ª Zona de Gaurama-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 José Sponchiado, 71,
Centro, em Gaurama - RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32., da Lei n. 9.096, de 19
de setembro de 1995 e do art. 45., "I", da Resolução TSE n. 23.546, de 18 de dezembro de 2017, as Declarações de Ausência de
Movimentação de Recursos ralativas às Prestações de Contas Anuais – Exercício Financeiro de 2018, dos diretórios municipais abaixo
elencados:
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
PROCESSO CLASSE PC N. 40-18.2019.6.21.0003 - Protocolo n. 21.772/2019
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – Município de Centenário/RS,
Responsáveis: Gentil Bis (Presidente) e Danilo Vanot (Tesoureiro);
PROCESSO CLASSE PC N. 38-48.2019.6.21.0003 – Protocolo n. 21.770/2019
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB – Município de Gaurama/RS,
Responsáveis: Waldir Luiz Rech (Presidente) e Inês Teresinha Iurkiewicz Rech (Tesoureira);
PROCESSO CLASSE PC N. 39-33.2019.6.21.0003 – Protoco n. 21.771/2019
DEMOCRATAS – DEM – Município de Viadutos/RS;
Responsáveis: Jorge Luiz Dolinski (Presidente) e Nelson Peretti (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, fica facultado 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.
Gaurama-RS, 18 de julho de 2019.
Eu, Flávio José Schommer, Chefe de Cartório Substituto da 3ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral.

7ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2019
A Doutora NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA, Juíza Eleitoral da 7ª Zona de Bagé-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 Marechal Deodoro, n.
272, em Bagé, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017,
a declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 3º do art. 28 da citada resolução, relativas às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
Democratas – DEM – Aceguá.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Bagé, 18 de julho de 2019.
Eu, RENATO DA SILVA RIBEIRO, Chefe de Cartório da 7ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-44.2019.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - BAGÉ/RS (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055-A)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária anual sem movimentação, referente ao exercício de 2018.
Publicadas as contas, não houve impugnação.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que não houve movimentação bancária, não houve emissão de recibos eleitorais
de doações, bem como não houve repasses ou distribuição de recursos do fundo partidário ao órgão municipal em análise, opinando pela
aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas apresentada pelo partido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidária anual, oferecida por partido político do município de Bagé.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, não foram verificadas a existência de falhas e omissões que comprometam as contas, estando
atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas partidária do Partido Popular Socialista – PPS – BAGÉ, e determino seu imediato arquivamento,
nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 18 de julho de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
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10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 33/2019 - 010ª ZE
O Doutor AFONÇO CARLOS BIERHALS, Juiz Eleitoral da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua XV de Novembro, nº 563,
em Cachoeira do Sul/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Cachoeira do Sul/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Cachoeira do Sul-RS, 15 de julho de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral da 10ª ZE.

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 224/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 143-35.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - - PLEITO 2018.
PROCEDÊNCIA: Capela de Santana
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE CARLOS FOLLMER E LINDOMAR FRANSCISCO DA SILVA (ADV(S) DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887)
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Solidariedade – SD do Município de Capela de Santana/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente em 02/05/2019.
Foi publicado o Edital nº 031/2019 em 09/05/2019, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações (fl.52v).
A agremiação partidária não abriu conta bancária específica para aferição e controle da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas (fl.53).
Intimados para se manifestar nos autos, o partido permaneceu inerte (fl. 55v).
O Ministério Público Eleitoral teve vista e opinou pela desaprovação das contas (fl. 56).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando as suas peças devidamente assinadas.
No entanto, registre-se que o partido político não abriu conta bancária específica para a campanha conforme determinado no art. 10 da
Resolução 23.553/2017 do TSE.
Nesse contexto, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada,
tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, em face da irregularidade apontada, entendo que as contas devam ser
desaprovadas devido a não abertura da conta bancária específica para a campanha eleitoral de 2018.
Ainda, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Solidariedade – SD do Município de Capela de Santana/RS referente às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos § 4º e 6º do art.
77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar
do trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem como ao TRE/RS e TSE.
Arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 18 de julho de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 225/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-24.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE PORTÃO (ADV(S) GILBERTO FLORES MARTINS-OAB 21502)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR BRITO JOHANN E RUDIMAR KOLLER (ADV(S) GILBERTO FLORES MARTINS-OAB 21502)
Ciente.
Havendo irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pelo responsável pelo exame técnico, determino a intimação do órgão
partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena
de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (Res. TSE n. 43.546/17,
art. 38).
São Sebastião do Caí, 18 de julho de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-93.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) LILLIAN ALEXANDRE BARTZ-OAB 66620)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROGERIO DA ROSA CRUZ, ELENISA SOARES JUSTO, HERMINO PEDRO BRANDEBURSKI E RODRIGO
WOLOSKI RODRIGUES (ADV(S) LILLIAN ALEXANDRE BARTZ-OAB 66620)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Progressistas, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro 2017.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 72).
Foi confeccionado exame preliminar (fl. 75/75v).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 77).
Foi confeccionado exame da prestação de contas (fls. 79/80v).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 82).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fls. 84/85v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 87/88v).
Os autos vieram conclusos a este Juizo, sendo determinada a intimação do órgão partidário e dos seus responsáveis (fl. 89).
A agremiação partidária e os responsáveis permaneceram silentes (fl. 90).
Novamente os autos vieram conclusos, sendo determinada vista às partes para alegações finais, com posterior retorno dos autos para
sentença (fl. 91).
A agremiação partidária apresentou manifestação (fl. 93/98).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fls. 100/101).
A agremiação apresentou manifestação (fls. 103/106).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou promoção pela aprovação das contas com ressalvas. (fls. 109/109v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Progressistas, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro 2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, estão firmadas pelo contabilista legalmente habilitado, tendo também procurador
devidamente constituído (fls. 03/04).
Analisadas as contas, verificou-se o seguite:
1. Diferença de R$ 198,61, nas receitas. Divergência entre as informações prestadas no processo e os valores contantes dos extratos
bancários;
2. Diferença de R$ 79,66, nas despesas. Divergência entre as informações prestadas no processo e os valores contantes dos extratos
bancários;
3. Não entrega do comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital, à Receita Federal;
4. Não apresentação do Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido, sobre as contas;
5. Ausência dos extratos bancários ou comprovação do encerramento da c/c 9414-5, ag. 192-9, do Banco do Brasil;
6. Dois cheques sustados, nos valores de R$ 60,00 e R$ 75,00;
Após a confecção do Parecer Conclusivo e também do Parecer Ministerial, pela desaprovação das contas, o partido apresentou manifestação
(fls. 93/98), onde sanou as falhas dos itens 1, 2, 3 e 5, acima expostos, quer com a apresentação da documentação faltante (itens 3 e 5), quer
com apresentação de documentação comprobatória sobre os valores (itens 1 e 2).
Na oportunidade requereu prazo para apresentar o documento capaz de sanar o apontamento de nº 4, da presente decisão.
Pelo Ministério Público foi requerida intimação para sanar os outros apontamentos.
No dia 31/05/2019 aportou aos autos petição com documentos (fls. 103/106), onde foi apresentada a documentação faltante e comrpovado o
motivo da sustação dos cheques
Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas das contas.
Como se pode aferir dos autos, a agremiação partidária sanou as irregularidades apontadas, mostrando que não há falhas nas contas.
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Logo, estando regular a prestação de contas, é caso de aprovação.
III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, JULGO APROVADA as contas apresentadas pelo Progressistas, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício
financeiro 2017, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 12 de julho de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-51.2019.6.21.0025
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção Partidária - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB 23329)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO MEDEIROS DE ÁVILA E FRED LUIZ TAVARES NUNES (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB
23329)
Vistos.
Ciente.
Acolho o relatório de exame das contas e determino a intimação do partido e responsáveis, para que se manifestem quanto ao teor do referido
exame no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Jaguarão, 19 de julho de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

27ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019
A Doutora Samyra Remzetti Bernardi, Juíza Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, Júlio de Castilhos-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 Barão do Rio Branco, n.
180, sala 06, em Júlio de Castilhos/RS, nos autos da PC 18-82.2019.6.21.0027, foi apresentada Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira pelo Democratas – DEM de Júlio de Castilhos, cujos responsáveis são Vildenei da Costa Dias (presidente) e Jorge Souza
Carvalho (tesoureiro), nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 28, §3º da Resolução TSE n. 23.546/17, sendo facultado 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, conforme art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/17.OBJETO: Publicidade da apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira do Democratas – DEM de Júlio de Castilhos, cujos responsáveis são Vildenei da Costa Dias (presidente) e
Jorge Souza Carvalho (tesoureiro).PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, a qualquer interessado poderá
apresentar impugnação, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, conforme art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/17, e pode, ainda, relatar fatos,
indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume. Júlio de Castilhos-RS, 19 de julho de 2019. Eu, Lucas Diego Holz, Chefe de
Cartório da 27ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SAMYRA REMZETTI BERNARDI, Juíza Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 33/2019
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:
Boa Vista das Missões
MDB, Exercício de 2018 – PC 50-72.2019.6.21.0032, IDALVO DALCIN RIGON, Presidente, e NADIA CEOLIN RIGON, Tesoureiro.
Sagrada Família
PT, Exercício de 2018 – PC 66-26.2019.6.21.0032, EUCLIDES JOSÉ PEREIRA, Presidente, e ADELIR DE SOUZA MUNIZ, Tesoureiro.
PPS, Exercício de 2018 – PC 68-93.2019.6.21.0032, VILSON MORAES SOARES, Presidente, e ORDALINO VIEIRA SOARES, Tesoureiro.
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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, 19 de julho de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 020/2019 - 34ª ZE/RS
PRAZO: 30 (trinta) dias
O Excelentíssimo Senhor Luís Antônio Saud Teles, Juiz Eleitoral da 34ª Zona de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1.159
– 2º andar, em Pelotas, nos termos do Art. 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Partido da
Mobilização Nacional - PMN por sua Comissão Executiva Nacional, situada na SHS, Lote 01, Quadra 06, bloco E / 623 – Edifício Brasil XXI,
Asa Sul, CEP: 70322915, Brasília/DF, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 29549.433/0001-82, tendo em vista
sentença transitada em julgado proferida nos autos do 60-47.2018.6.21.0034, protocolado sob o nº 21.421/2018, no qual figuram como partes
no qual o Diretório Municipal de Pelotas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ
23.682.744/0001-39, com sede na Rua Andrade Neves, 1080, na cidade de Pelotas/RS, cuja composição Municipal e Estadual se encontram
atualmente inativadas no sistema da Justiça Eleitoral, e tendo como responsáveis nos autos de referido processo CLÁUDIO ROBERTO DOS
SANTOS INSAURRIAGA E LÍDIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA JÚNIOR, na condição de Presidente e Tesoureiro do Partido,
respectivamente, para que o mesmo apresente as contas partidárias relativas ao exercício 2017 do PMN de Pelotas/RS no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de revelia e serem as contas julgadas como não prestadas, com a consequente suspensão do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação, sem prejuízo da obrigação de devolver integralmente todos os recursos provenientes do fundo partidário que lhe forem
entregues, distribuídos ou repassados. E como não tenha sido possível intimar o Diretório Nacional, cuja sede se encontra em local incerto e
não sabido, fica o mesmo pelo presente edital notificado.
PRAZO: 3 (três) dias após o prazo estabelecido para a veiculação do edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas, 15 de julho de 2019.
Eu, Luciane Lemos, Chefe de Cartório da 34ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.

37ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 001/2019 - 037ª ZE
CLASSE AP - PROCESSO 11-60.2019.6.21.0037
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: PAULO CESAR ALVES
PRAZO: 30 dias
A Doutora Fabiana Gaier Baldino, Juíza Eleitoral da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Marechal Floriano
Peixoto, 296 – 5º andar, em Rio Grande, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Eleitoral em 25/01/2019 em face de PAULO CESAR
ALVES, brasileiro, solteiro, serralheiro, natural de Canguçu/RS, nascido em 12/03/1958, filho de Cecy Porto Alves e Plinio Garcia Alves como
incurso no tipo penal previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em
30/01/2019.
E que, estando o acusado em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do processo classe AP n. 1160.2019.6.21.0037, citado no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, terá 10 (dez) dias para arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário, na forma do art. 503 da CNJE. Fica o acusado advertido que, não sendo constituído defensor ou não
apresentada defesa no prazo estipulado, será nomeado defensor na forma dos artigos 351 e 353 da CNJE.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Rio Grande-RS, 17 de julho de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANA GAIER BALDINO,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 018/2019 - 037ª ZE
CLASSE PC - PROCESSO 28-96.2019.6.21.0037
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
RESPONSÁVEIS: CAJOMAR VARGAS GOLDAS E FABIO CRAVEIRO VIEIRA
PRAZO: 5 dias
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A Dra. Fabiana Gaier Baldino, Juíza Eleitoral da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Cartório da 37ª Zona Eleitoral/RS CITA o órgão partidário
nas pessoas dos agentes responsáveis (Presidente e tesoureiro) do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, para que
apresentem suas justificativas no prazo de 05 (cinco) dias, referente a omissão na apresentação das contas do exercício de 2017, na forma do
artigo 30, IV da Resolução TSE n. 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Rio Grande-RS, 15 de julho de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fabiana Gaier Baldino,
Juíza Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral.

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 118/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 21-89.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT, ALTAIRO DE OLIVEIRA BRIZOLA E ADÃO ROQUE MORAIS
Município: Santa Rosa
Adv. Dr. Antílio Fagundes – OAB/RS 10.432
Vistos.
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, 18 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE 119/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 23-59.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP, FELIPE EDUARDO WEILER E JOEL FACCIN
Município: Santa Rosa
Adv. Dra. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
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, 18 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE 120/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 34-88.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, JAQUELINE ALVES DOS SANTOS E NESTOR TATSCH
Adv. Dra. Maricê Dal Forno – OAB/RS 47.732
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, 18 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE 121/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 18-37.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, MIRO JESSE E MILTON VOGEL.
Município: Santa Rosa
Adv. Dr. João Alberto da Rocha Paz – OAB/RS 51.190
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)
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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, 18 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE 122/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 7-08.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, GELSON JAIR WAIER E IZIQUIEL DA VEIGA
Município: Santa Rosa
Adv. Dr. Humberto dos Santos Nervis – OAB/RS 70.158
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, 15 de julho de 2019.
VANESSA LIMA DE MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral da 042ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-74.2019.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) HILÁRIO BECKER-OAB 85615)
RESPONSÁVEL(S) : AMILCAR ROBIN LUCONI E PIETRO ALEXANDRE KERKHOFF (ADV(S) HILÁRIO BECKER-OAB 85615)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Democratas - DEM, de Santa Rosa/RS, Amilcar Robin Luconi e Pietro
Alexandre Kerkhoff, referente à movimentação financeira correspondente ao exercício fiscal de 2018. Juntadas informações dos membros do
Diretório Municipal, bem como pela inexistência de impugnação ao Balanço Patrimonial. Certificado pelo Cartório Eleitoral que as contas
ficaram à disposição de qualquer interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias, tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem que houvesse
impugnação pelos demais partidos políticos (fl. 59).
Apresentado Relatório Preliminar do Cartório Eleitoral (fls. 60-63), o partido foi regularmente notificado, tendo juntado os documentos de fls. 7382. Juntadas informações provenientes da Câmara de Vereadores de Santa Rosa, bem como da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, sobre
pessoas que ocuparam funções de confiança durante o ano de 2018 (fls. 83-90). Sobreveio Relatório Conclusivo de Exame pela aprovação
das contas (fls. 91-96) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas (fl. 98).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias oferecidas pelo Partido Democratas - DEM - de Santa Rosa/RS, referentes ao exercício fiscal de 2018.
Registro que a prestação de contas apresentada tempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade destas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
Isso posto, JULGO APROVADAS as contas apresentadas do Partido Democratas - DEM, de Santa Rosa/RS, relativas ao exercício fiscal de
2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Santa Rosa, 17 de julho de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019 - 047ZE
A Doutora Mônica Marques Giordani, Juíza Eleitoral da 47ª Zona de São Borja-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 General Marques, nº 119,
em São Borja, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos, relativas ao exercício financeiro de 2018, do
diretório municipal,
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
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PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PcdoB de São Borja, Presidente do exercício, Sr. Igor Darci Campos Araújo, e Tesoureiro do exercício,
Sr. Sadi Saraiva Dutra.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada 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, que vai afixado
no local de costume.
São Borja, 18 de julho de 2019.
Eu, Ariane Matter Donato, Chefe de Cartório da 47ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÔNICA MARQUES GIORDANI,
Juíza Eleitoral.

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-26.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO
2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
RESPONSÁVEL(S) : MAURÍCIO DA SILVA BORGES (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690), ODILON DE AZEVEDO MACIEL
Vistos.
Constatada a ausência de representação processual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro do município de São Francisco de Paula
e de seus responsáveis, Odilon de Azevedo Maciel e Flávio Jair Albrecht, determino a suspensão do processo e a notificação de ambos para
que constituam advogado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 31, II e 44 da Res. TSE n. 23.546/17.
Intimem-se.
Notifiquem-se.
Cumpra-se.
D. L.
São Francisco de Paula, 18 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-72.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSD SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
RESPONSÁVEL(S) : ODILO ANDRADE VIEIRA E OSMILDO PAZINI DA SILVA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
Vistos.
Publique-se edital e adotem-se as demais medidas previstas no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 18 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-81.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DA BARRA DO QUARAÍ (ADV(S) JOSÉ NERY CORRÊA PEREIRA JR.-OAB
69253), MÁRIO GUILHERME JOVANOVICHS SCAPIN (PRESIDENTE) E ENEIAS FONSECA DE LIMA (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA do Município da BARRA DO QUARAÍ para o Exercício Fiscal
do ano de 2018, consubstanciada na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 05).
O Partido Político constituiu advogado (fls. 04) e o Cartório Eleitoral juntou certidão (fls. 06 e 06 verso) com a composição completa do Diretório
Municipal.
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Foi publicado o Edital nº 021/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 28/05/2019 (fls. 09-10), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fls. 11).
A certidão de fls. 13 deu conta da inexistência de extratos bancários na base de dados da Justiça Eleitoral relativos ao Partido Democrático
Trabalhista da Barra do Quaraí para o Exercício Financeiro em questão. Certificou, também, após verificar as informações constantes dos
sistemas da Justiça Eleitoral, que não foram encontrados registros de emissão de recibos de doação ou de repasses de recursos oriundos do
Fundo Partidário ao Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista da Barra do Quaraí (fls. 14-16).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira (fls. 12 e 12 verso), tendo restado caracterizada a
ausência de movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas como
aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fls. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao do exercício
financeiro em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n.° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/17.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n.º 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite do processo de Prestação de Contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, a comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da Prestação de Contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo Partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA da Barra do Quaraí, relativas ao Exercício Financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 16 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-74.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - de Partidos Políticos - Exercício Financeiro - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUIZ ALBERTO PIROTTI-OAB 5358)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON MARIÃO OLIVEIRA PITUCO E ÉVERSON LUÍS RODRIGUES TUNES (ADV(S) LUIZ ALBERTO PIROTTI-OAB
5358)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro do Município de Uruguaiana (DEM) para o exercício fiscal do
ano de 2018, consubstanciado na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02).
Foi publicado o Edital nº 021/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 28/05/2019 (fls. 10-13), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fls. 14).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, tendo restado caracterizada a ausência de
movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, diante da ausência de movimentação financeira no extrato bancário e pela
ausência de transferência de recursos ao Diretório Municipal de Uruguaiana, manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas
como aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
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na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
O Partido Movimento Democrático Brasileiro apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º
da Resolução 23.546/2017, preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo
tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada, e entregue
fisicamente ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.
A Análise da Documentação Complementar de fls. 104-106 deu conta da existência de 01 (uma) conta bancária aberta com o número de CNPJ
93.238.939/0001-70 atribuído ao Partido Movimento Democrático Brasileiro no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA: Agência: 430
Conta: 614035602 Data de Abertura: 13/09/2018 , não constando lançamentos, conforme documento de fl. 16 dos autos. Ainda, após verificar
as informações constantes dos sistemas da Justiça Eleitoral, não foram identificadas transferências de recursos do Fundo Partidário recebidas
pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Uruguaiana no exercício financeiro de 2018.
Assim, comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 16 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-30.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRBALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DENILSON BARBOSA DA SILVA (PRESIDENTE) E ADRIANI GUERRA DISCONTI (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO do Município de URUGUAIANA para o exercício
fiscal do ano de 2017. Foi autuado processo a partir da Informação 043/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político
quanto à prestação de contas e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente não prestação das contas (fl. 55 dos
autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2017.
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, não
apresentou sua documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação
de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.464/2015 relativa ao ano
fiscal de 2017 e ao partido político em questão.
Trata-se, pois, de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das
contas partidárias, geradora do julgamento de NÃO PRESTAÇÃO das contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO do município Uruguaiana, relativas
ao exercício financeiro de 2017, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório
municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art. 48, da citada
Resolução.
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Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do Partido Comunista Brasileiro para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma fixada na decisão.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 16 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-92.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE URUGUAIANA - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM - DE URUGUAIANA (ADV(S) MARIA CAROLINE FABIANO DE MOURA-OAB 92863),
RESPONSÁVEIS: MARCELO DUARTE DE CARVALHO RIBEIRO (PRESIDENTE), GIZELE USTRA ZUBIAURRE(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRATAS do Município de Uruguaiana referente às Eleições Gerais 2018. O partido
político constituiu advogado (fls. 08) e o Cartório Eleitoral juntou certidão (fls. 11) com a composição completa do Diretório Municipal.
Foi publicado o Edital nº 044/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 19/11/2019 (fls. 12/13), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas de campanha no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações.
Expedido o Parecer Técnico Conclusivo (fl. 34-34 verso), não tendo sido constatadas falhas que comprometessem a integralidade das contas,
manifestou-se a unidade técnica pela aprovação das contas do Partido Democratas, com as devidas ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo acolhimento integral do expediente técnico e pela consequente aprovação das contas, com
ressalvas (fl. 36).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da Campanha Eleitoral de 2018, apresentadas por Partido Político.
A análise técnica das contas observou o determinado pela Lei nº 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições de 2018, estando as suas peças devidamente assinadas.
Realizado o exame técnico das contas verificou-se que foram apresentadas tempestivamente todas as peças obrigatórias que devem entregar
a prestação de contas, de acordo com o art. 56, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância confirmada pelos extratos bancários (art. 56, II, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.553/2017), conforme informação do Sistema da Justiça Eleitoral.
Há conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017. Entretanto, tal omissão não prejudicou a análise, vez que, conforme documentação anexa ao
parecer não houve movimentação na referida conta.
Assim, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a aprovação das contas com ressalvas, eis que constatada
falha incapaz de comprometer a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral e a verificação de falhas que não
comprometem a regularidade geral das contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DEMOCRATAS do Município
de Uruguaiana, relativas às Eleições Gerais 2018, em conformidade com o art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 16 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 60ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-55.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Luis Fernando Winck Medeiros - OAB/RS n. 56.448)
RESPONSÁVEL(S) : NELCEU DOS SANTOS DORO E LEONEL VIEIRA DA CUNHA
Vistos.
Defiro o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação das contas e dos instrumentos de constituição de mandato em nome da agremiação e dos
respectivos responsáveis financeiros, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Dil.
Pelotas, 16 de julho de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 612-35.2012.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2012 - CONTAS - ELEIÇÕES - 1º TURNO - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : DINORÁ MARTINA FIORAVANSO (ADV(S) ANDRÉIA ZONTA-OAB 69568 E KÁDIA COLET BARRO-OAB 63071)
MUNICÍPIO(S) : MARAU/RS
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas da campanha eleitoral de Dinorá Martina Fioravanso nas Eleições 2012.
A Advocacia-Geral da União ajuizou cumprimento de sentença requerendo o pagamento do valor atualizado do débito no montante de
R$1.114,21.
Intimada a devedora por meio do Diário Eletrônico, o prazo transcorreu sem manifestação.
A União apresentou cálculo atualizado aplicação 10% de multo e também de 10% para honorários advocatícios.
Após tentativas de bloqueio de valores e bens, vieram os autos conclusos para despacho, oportunidade em que foi verificada que a intimação
não fora realizada na pessoa da devedora. Foi determinada a realização do ato por meio pessoal.
Intimada, a devedora efetuou o pagamento de GRU no valor de R$1.114,21.
Os autos foram com vistas à União a qual apresentou manifestação no sentido de que o valor foi recolhido sem inclusão de multa e de
honorários advocatícios
É o que cabia, em síntese, relatar.
Não merece acolhimento o pedido formulado pela parte exequente. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido foi formulado após 1 (um)
ano do trânsito em julgado da sentença e, a intimação, não foi realizada na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento,
nos termos do §4º do art. 513 do CPC.
Portanto, a representação formalizada nos autos nas fls. 63-64 não torna válida e intimação realizada por meio do Diário Eletrônico, não sendo
cabível a aplicação de multa e honorários advocatícios.
A parte efetuou o pagamento do débito por meio de Guia de Recolhimento da União, sendo, portanto, quitado o débito pela devedora,
satisfazendo a obrigação.
Diante do exposto, comprovado o recolhimento do valor, estando satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução promovida pela União em face
de Dinorá Martina Fioravanso, com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Registre-se no Apollo Sanções.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
D.L.
Marau, 17 de julho de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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63ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019
O Doutor Gustavo Henrique de Paula Leite, Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Bom Jesus-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 nº 690, Centro, em
Bom Jesus, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a
declaração de ausência de movimentação de recursos relativo à Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório municipal: Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB. PRAZO: no prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado pode
apresentar impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o
presente Edital que vai afixado no local de costume. Bom Jesus-RS, 18 de julho de 2019. Eu, Humberto Otávio de Lavra Pinto, Chefe de
Cartório Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Gustavo Henrique de Paula Leite, Juiz Eleitoral.

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-34.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : DENISE DE OLIVEIRA E LUCIANA PACHECO DOS SANTOS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de Canela/RS,
referente ao exercício de 2018.
Notificado o Presidente Estadual do Partido (fls. 3) da omissão, visto que o Órgão Partidário de Canela não está vigente, e dada ciência à
Presidente e ao Tesoureiro responsáveis pelo Partido no município de Canela, nos meses em que esteve vigente no exercício de 2018 (fls.3 e
5), não houve manifestação dos interessados no prazo estipulado. Foi determinada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário,
decisão comunicada aos órgãos partidários superiores através dos ofícios 72/2019 e 73/2019 (fls. 04 e 06).
Juntada informação da examinadora, dando conta do resultado das consultas que fez junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, onde não foram
encontrados indícios de movimentação financeira por parte do órgão Provisório do PRB de Canela no exercício de 2018. Opinou a
examinadora pelo julgamento das contas como não prestadas. Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o parquet manifestou-se no mesmo
sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como à Resolução 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas do
exercício de 2018.
Os responsáveis pelas contas permaneceram omissos após a intimação, apesar da obrigatoriedade dos partidos políticos de prestarem contas
anualmente à Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, mesmo que não haja recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Canela/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do recebimento
de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da referida Resolução.
Publique-se no DEJERS. Registre-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 18 de julho de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-42.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
RESPONSÁVEL(S) : NELSA MARTINI CAMÍCIA E SILVANO DIAS DA ROSA
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC, do município de Canela/RS,
referente ao exercício de 2018.
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Notificados o Presidente e o Tesoureiro da agremiação partidária (fls.03 e 05), transcorreu o prazo sem manifestação. Foi determinada a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, decisão comunicada aos órgãos partidários superiores através dos ofícios 62/2019 e
63/2019 (fls.04 e 06).
Juntada informação da examinadora, dando conta do resultado das consultas que fez junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, onde não foram
encontrados indícios de movimentação financeira por parte do órgão Provisório do PTC de Canela no exercício de 2018. Opinou a
examinadora pelo julgamento das contas como não prestadas. Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o parquet manifestou-se no mesmo
sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como à Resolução 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas do
exercício de 2018.
Os responsáveis pelas contas permaneceram omissos após a intimação, apesar da obrigatoriedade dos partidos políticos de prestarem contas
anualmente à Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, mesmo que não haja recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC de Canela/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do recebimento
de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da referida Resolução.
Publique-se no DEJERS. Registre-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 18 de julho de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-86.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - omissão
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE
RESPONSÁVEL(S) : JACIRA MIROSA PESSOA MARTINS E JOSÉ DE OLIVEIRA JUSTO
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas do PARTIDO VERDE – PV, do município de Gramado/RS, referente ao exercício de
2018.
Notificado o Presidente Estadual do Partido (fls. 3) da omissão, visto que o Órgão Partidário de Gramado não está vigente, e dada ciência à
Presidente e ao Tesoureiro responsáveis pelo Partido no município de Gramado, nos meses em que esteve vigente no exercício de 2018 (fls.3
e 5), não houve manifestação dos interessados no prazo estipulado. Foi determinada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário,
decisão comunicada aos órgãos partidários superiores através dos ofícios 76/2019 e 77/2019 (fls. 13 e 14).
Juntada informação da examinadora, dando conta do resultado das consultas que fez junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, onde não foram
encontrados indícios de movimentação financeira por parte do órgão Provisório do PV de Gramado no exercício de 2018. Opinou a
examinadora pelo julgamento das contas como não prestadas. Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o parquet manifestou-se no mesmo
sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como à Resolução 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas do
exercício de 2018.
Os responsáveis pelas contas permaneceram omissos após a intimação, apesar da obrigatoriedade dos partidos políticos de prestarem contas
anualmente à Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, mesmo que não haja recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do PARTIDO VERDE - PV de Gramado/RS, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do recebimento de cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da referida Resolução.
Publique-se no DEJERS. Registre-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 17 de julho de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-71.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - omissão
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
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PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL
RESPONSÁVEL(S) : JANETE TEREZINHA FRAGA E MARCOS VINICIUS VIDAL
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas do PARTIDO LIBERAL – PL, do município de Gramado/RS, referente ao exercício de
2018.
Notificados a Presidente e o Tesoureiro da agremiação partidária (fls.03 e 04), transcorreu o prazo sem manifestação. Foi determinada a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, decisão comunicada aos órgãos partidários superiores através dos ofícios 74/2019 e
75/2019 (fls.12 e 13).
Juntada informação da examinadora, dando conta do resultado das consultas que fez junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, onde não foram
encontrados indícios de movimentação financeira por parte do órgão Provisório do PL de Gramado no exercício de 2018. Opinou a
examinadora pelo julgamento das contas como não prestadas. Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o parquet manifestou-se no mesmo
sentido.
Registre-se que houve alteração no estatuto partidário, e o Partido da República passou a chamar-se Partido Liberal, mantendo o número
partidário – 22.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como à Resolução 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas do
exercício de 2018.
Os responsáveis pelas contas permaneceram omissos após a intimação, apesar da obrigatoriedade dos partidos políticos de prestarem contas
anualmente à Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, mesmo que não haja recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do PARTIDO LIBERAL- PL de Gramado/RS, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do recebimento de cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da referida Resolução.
Publique-se no DEJERS. Registre-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 17 de julho de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-04.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CLAUDIO GONÇALVES DE SOUZA E IVONIR MOISES AMADOR DOS REIS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, do município de Gramado/RS,
referente ao exercício de 2018.
Notificados pessoalmente o Presidente e o Tesoureiro da agremiação partidária (fls.03 e 04), transcorreu o prazo sem manifestação. Foi
determinada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, decisão comunicada aos órgãos partidários superiores através dos ofícios
63/2019 e 64/2019 (fls.09 e 10).
Juntada informação da examinadora, dando conta do resultado das consultas que fez junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, onde não foram
encontrados indícios de movimentação financeira por parte do órgão Provisório do PSD de Gramado no exercício de 2018. Opinou a
examinadora pelo julgamento das contas como não prestadas. Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o parquet manifestou-se no mesmo
sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como à Resolução 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas do
exercício de 2018.
Os responsáveis pelas contas permaneceram omissos após a intimação, apesar da obrigatoriedade dos partidos políticos de prestarem contas
anualmente à Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, mesmo que não haja recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Gramado/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do recebimento
de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da referida Resolução.
Publique-se no DEJERS. Registre-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Dil.
Após, arquive-se com baixa.
Canela, 17 de julho de 2019
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SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-87.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS MACHADO SCHUTZ E CASSIO DE FREITAS FLORES
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC, do município de Gramado/RS,
referente ao exercício de 2018.
Notificados o Presidente e o Tesoureiro da agremiação partidária (fls.03 e 04), transcorreu o prazo sem manifestação. Foi determinada a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, decisão comunicada aos órgãos partidários superiores através dos ofícios 59/2019 e
60/2019 (fls.09 e 10).
Juntada informação da examinadora, dando conta do resultado das consultas que fez junto aos sistemas da Justiça Eleitoral, onde não foram
encontrados indícios de movimentação financeira por parte do órgão Provisório do PTC de Gramado no exercício de 2018. Opinou a
examinadora pelo julgamento das contas como não prestadas. Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o parquet manifestou-se no mesmo
sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como à Resolução 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas do
exercício de 2018.
Os responsáveis pelas contas permaneceram omissos após a intimação, apesar da obrigatoriedade dos partidos políticos de prestarem contas
anualmente à Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, mesmo que não haja recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC de Gramado/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do recebimento
de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da referida Resolução.
Publique-se no DEJERS. Registre-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 17 de julho de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

82ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-52.2019.6.21.0082
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Sepé
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB (ADV(S) FLÁVIO LOPES DOS SANTOS-OAB 45685)
RESPONSÁVEL(S) : MARIANO DA SILVEIRA CARDOSO E FLAVIO LOPES DOS SANTOS (ADV(S) FLÁVIO LOPES DOS SANTOS-OAB
45685)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício de 2018, apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de São
Sepé – RS.
As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art.45, I, da Res. 23.546/2017 do TSE, sem que tenha havido qualquer impugnação.
Parecer técnico no sentido de aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de São Sepé – RS, referentes ao exercício 2018. As
contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95.
A unidade técnica, em sua análise, não constatou irregularidades, formulando, por conseguinte, seu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral deu-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Constato, destarte, a regularidade das contas apresentadas.
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Ante o exposto, forte no art. 32, §4º da lei 9096/95 e art. 46, inciso II da Resolução do TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, em virtude de sua intempestividade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Sepé, 19 de julho de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-97.2019.6.21.0082
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2018
PROCEDÊNCIA: São Sepé
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS (ADV(S) MOACIR LUIZ SARMENTO DA FONSECA-OAB 7537), PARTIDO DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : GILSON ROBERTO LORENZ BRENNER (ADV(S) MOACIR LUIZ SARMENTO DA FONSECA-OAB 7537), GERSON
LORENZ BRENNER (ADV(S) MOACIR LUIZ SARMENTO DA FOSECA-OAB 7537)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício de 2018, apresentadas pelo Partido Democratas - DEM de São Sepé – RS.
As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art.45, I, da Res. 23.546/2017 do TSE, sem que tenha havido qualquer impugnação.
Parecer técnico no sentido de aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido Democratas - DEM de São Sepé – RS., referentes ao exercício 2018. As contas
foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95.
A unidade técnica, em sua análise, não constatou irregularidades, formulando, por conseguinte, seu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral deu-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Constato, destarte, a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, forte no art. 32, §4º da lei 9096/95 e art. 46, inciso II da Resolução do TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, em virtude de sua intempestividade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Sepé, 19 de julho de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-82.2019.6.21.0082
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2018
PROCEDÊNCIA: Vila Nova do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS-DEM (ADV(S) WILLIAN CORADINI GONÇALVES-OAB 99811)
RESPONSÁVEL(S) : JAURES MACHADO GOMES E ISAMAR CLEMENTE TRENTIN (ADV(S) WILLIAN CORADINI GONÇALVES-OAB
99811)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício de 2018, apresentadas pelo Partido Democratas - DEM - de Vila Nova do
Sul/RS.
As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art.45, I, da Res. 23.546/2017 do TSE, sem que tenha havido qualquer impugnação.
Parecer técnico no sentido de aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido Democratas - DEM - de Vila Nova do Sul/RS, referentes ao exercício 2018. As
contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95.
A unidade técnica, em sua análise, não constatou irregularidades, formulando, por conseguinte, seu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral deu-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Constato, destarte, a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, forte no art. 32, §4º da lei 9096/95 e art. 46, inciso II da Resolução do TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, em virtude de sua intempestividade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Sepé, 17 de julho de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-67.2019.6.21.0082
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2018
PROCEDÊNCIA: Vila Nova do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) PAULO RICARDO DE BARROS CORADINI-OAB 29722)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO OVIDIO ROSO CORADINI E MARIA BORGES ANDREAZZA (ADV(S) PAULO RICARDO DE BARROS
CORADINI-OAB 29722)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT - de
Vila Nova so Sul/RS.
As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art.45, I, da Res. 23.546/2017 do TSE, sem que tenha havido qualquer impugnação.
Parecer técnico no sentido de aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT - de Vila Nova so Sul/RS, referentes ao exercício
2018. As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95.
A unidade técnica, em sua análise, não constatou irregularidades, formulando, por conseguinte, seu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral deu-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Constato, destarte, a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, forte no art. 32, §4º da lei 9096/95 e art. 46, inciso II da Resolução do TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, em virtude de sua intempestividade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Sepé, 17 de julho de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-15.2019.6.21.0082
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2018
PROCEDÊNCIA: Vila Nova do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) RENATO GIULIANI-OAB 40674)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO FELIZBERTO MENEZES CAVALHEIRO E FAGNER LEANDRO DOS SANTOS MORAES (ADV(S) RENATO
GIULIANI-OAB 40674)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício de 2018, apresentadas pelo Partido do Moviimento Democrático Brasileiro MDB - de Vila Nova do Sul/RS.
As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art.45, I, da Res. 23.546/2017 do TSE, sem que tenha havido qualquer impugnação.
Parecer técnico no sentido de aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido do Moviimento Democrático Brasileiro - MDB - de Vila Nova do Sul/RS, referentes ao
exercício 2018. As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.906/95.
A unidade técnica, em sua análise, não constatou irregularidades, formulando, por conseguinte, seu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral deu-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
Constato, destarte, a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, forte no art. 32, §4º da lei 9096/95 e art. 46, inciso II da Resolução do TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, em virtude de sua intempestividade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Sepé, 17 de julho de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE
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83ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019
A Doutora ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza Eleitoral da 083ª Zona de Sarandi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Tesser, 702, Vila
Maria, em Sarandi, 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 à Prestação de Contas
Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais desta 083ª Zona Eleitoral, abaixo discriminados.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB, de Nova Boa Vista;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Sarandi-RS, 17 de julho de 2019.
Eu, Wellerson Cioglia Junior, Chefe de Cartório da 083ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza Eleitoral da 083ª Zona de Sarandi-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Tesser, 702, Vila
Maria, em Sarandi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, o nome dos Partidos Políticos e responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, dos seguintes partidos
políticos:
- Partido: Partido Comunista do Brasil de Sarandi-RS;
Responsáveis: Vladimir Maier e Daiane Getsch Carpenedo.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Sarandi-RS, 17 de julho de 2019.
Eu, Wellerson Cioglia Júnior, Chefe de Cartório da 083ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-21.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT) DE RONDINHA-RS (ADV(S) MARIANA FASOLIN-OAB 81508)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS ALBERTO GELAIN E JAIRO FERNANDO DA TRINDADE (ADV(S) MARIANA FASOLIN-OAB 81508)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Rondinha-RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 07/11/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral informou não haver registro de extratos eletrônicos no sistema, bem como não terem sido encontrados registros de
emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base nos sistemas
do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 08).
O partido e os responsáveis foram citados, conforme o art. 52, §6°, IV, da Res. TSE nº 23.553/17 (fls. 09/12).
Deu-se vista ao Ministério Público Eleitoral, e esse manifestou-se pela "NÃO PRESTAÇÃO" das contas (fl.15).
Em 25/03/2019, as contas foram apresentadas intempestivamente (fls. 18/27).
Foi publicado o Edital nº 005/2019, em 28/03/2019, em cumprimento ao art. 59 da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fl. 32), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 35) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fls. 37/38), ambos concluindo pela desaprovação das
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 25/03/2019.
De outro lado, verifico que o art. 10, §2° da Resolução TSE nº 23.553/2017 estabelece que a obrigação de abertura de conta bancária
específica deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul quanto a não abertura de
conta específica para a campanha eleitoral desde as eleições de 2016:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
Assim, uma vez que a análise das contas restou prejudicada pela ausência de abertura de conta bancária, falha que compromete sua
regularidade, entendo que as contas devem ser desaprovadas, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, e consoante ao
artigo 84 da referida resolução, sendo desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público
para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. III, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal
do Partido Democrático Trabalhista de Rondinha-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Por fim, mesmo ciente dos termos do art. 84 da Resolução TSE n. 23.553/17, por questão de economia processual e de recursos públicos,
determino a intimação do Ministério Público Eleitoral para que, querendo, requeira, no prazo de 3 (três) dias, a extração de cópia integral do
processo para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Após, arquive-se.
Sarandi, 19 de julho de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-66.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegria
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
RESPONSÁVEL(S) : RONI MIRANDA DO ROSÁRIO E ANTÔNIO ARCÍSIO DE CARVALHO BUENO (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB
63056)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-29.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRIO SCHNEIDERS E MIRIAN ECKERT HENTGES (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-14.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME BATISTA GROSZ E PAULO SCHNEIDER (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-59.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegria
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARLON FERNANDO SIMON-OAB 83466)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR LUIS WELTER E IVETE HELENA BUENO ROLIM SEGATTO (ADV(S) MARLON FERNANDO SIMON-OAB
83466)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-51.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
RESPONSÁVEL(S) : CLÁUDIO LUÍS RORATO E JUSSARA BAÚ (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 159/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-44.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : ARI EDMUNDO ROEHRS E ROBSON MIGUEL DOTTO ROEHRS (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
R.H.
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Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-96.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : CLAYTON DEWES NUNES E MÁRIO WEIZENMANN (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-81.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : CLEITON FELIPE DOS SANTOS E ILDO CORSO (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-74.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) IVO KOVALSKI ZALUSKI-OAB 34890)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO MARASCA E JAIR AZILDO MASSUDA GRENZEL (ADV(S) IVO KOVALSKI ZALUSKI-OAB 34890)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-07.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegria
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) JÉDISON PINTO NEUMANN-OAB 94696)
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RESPONSÁVEL(S) : ELCIO JOSÉ BUENO E EDSON LUIZ GSCHNEITNER (ADV(S) JÉDISON PINTO NEUMANN-OAB 94696)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-22.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARLON FERNANDO SIMON-OAB 83466)
RESPONSÁVEL(S) : MARLON FERNANDO SIMON E MIGUEL LUGOCH (ADV(S) MARLON FERNANDO SIMON-OAB 83466)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-89.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) MICHEL PIVOTTO-OAB 103797)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR PETTER E GREGORY MAURÍCIO BONFANTI (ADV(S) MICHEL PIVOTTO-OAB 103797)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, constante nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto
no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 17 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 166/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-35.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI GRAF E CASSIANO ELIAS WALTER (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, encontrado nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao
disposto no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 18 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-80.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três de Maio
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JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MICHEL PIVOTTO-OAB 103797)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO WUNSCH E ADALBERTO PAULO KLOCK (ADV(S) MICHEL PIVOTTO-OAB 103797)
R.H.
Intimem-se os representantes do Partido, para que, no prazo de 20 dias, efetuem a juntada dos documentos elencados no relatório “exame
preliminar”, encontrado nos autos da prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao
disposto no § 3º, do art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo, encaminhe-se ao analista para a emissão de parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Três de Maio, 18 de julho de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
A Doutora Patrícia Antunes Laydner, Juíza Eleitoral da 090ª Zona de Guaíba-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 Nestor de Moura Jardim,
387 – 3º andar, em Guaíba-RS, foram apresentadas as prestações de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas eleições de
2018, nos termos do caput artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, dos seguintes prestadores:
- Partido da Social Democracia Brasileira de Eldorado do Sul, com Fernando Gomes e Ademir Antônio Marques como responsáveis;
- Movimento Democrático Brasileiro de Eldorado do Sul, com Lodear Carlos Hahn e Miguel Carvalho como responsáveis.
OBJETO: Publicidade da apresentação da prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas eleições de 2018 dos
prestadores acima elencados.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
protocolizada em petição fundamentada, dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme
previsão contida no § 1º do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a
Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Guaíba-RS, 11 de julho 2019.
Eu, Fernanda Natasha Marques, , Chefe de Cartório da 090ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PATRICIA ANTUNES LAYDNER,
Juíza Eleitoral

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-05.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA (ADV(S) CÁSSIO STURM
SOARES-OAB 114.303), CLAUDIO JOSE PELISER E ERICO CARLINHOS CIRINO DOS SANTOS (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB
114303)
R.h.
Vistos.
Tendo em vista a ausência da entrega dos extratos bancários, conforme verificado no exame preliminar de fls. 44, determino:
a) a intimação dos interessados para, no prazo de vinte (20) dias, apresentarem os extratos bancários da conta do partido, relativo ao ano de
2018.
Após, dê-se prosseguimento ao exame da prestação de contas.
Sananduva, 12 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 22 de Julho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 133, Página: 31

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 75/02019 - 110ªZE
A Exma. Sra. 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, 1750, sala
103, em Tramandaí, a INTIMAÇÃO do DIRETÓRIO ESTADUAL do REDE – Rede Sustentabilidade (18), atualmente em lugar incerto e não
sabido, para, querendo, apresentar recurso à sentença no prazo de 3 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Exma. Juíza Eleitoral mandou publicar o presente no local de costume.
Tramandaí-RS, 19 de julho de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral da 110 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juízaana Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 195-25.2018.6.21.0110
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (36)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ UELINTON ALEXANDRE (PRESIDENTE) E SILVIO LUIZ MATANA DA ROSA (TESOUREIRO)
Vistos.
Trata-se de analisar a não apresentação de contas do PTC - Partido Trabalhista Cristão (36), do município de Tramandaí, referente ao
exercício financeiro de 2017.
A unidade técnica realizou as diligências com vistas a localização dos dirigentes partidários à época a que se referem as contas. Todas
tentativas restaram frustradas, inclusive quanto a notificação do diretório estadual.
É o relatório.
Decido.
ISTO POSTO, decido pelo arquivamento do feito, uma vez que a agremiação não possui as condições exigidas para apresnetação das contas.
Publique-se.
Registe-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 16 de julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 110ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 92-18.2018.6.21.0110
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (10)
RESPONSÁVEL(IS) : JOSÉ TOMAZ ALENCASTRO SANTOS (PRESIDENTE) E LUÍS CARLOS CORRÊA DA CRUZ (TESOUREIRO)
ADV. TAMI TEIXEIRA ASO – OAB 56.543
Vistos.
O art.59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, faculta aos órgãos partidários a regularização da situação de inadimplência decorrente da não
apresentação de contas, com sentença transitado em julgado, para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
Assim, não há que se falar em concessão de prazo, visto que compete tão-somente à agremiação a decisão de requerer a regularização nos
termos do art. 59 antes mencionado.
D.L
Em 12 de Julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 110ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 180-56.2018.6.21.0110
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleitorais - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (10)
RESPONSÁVEL(IS) : JOSÉ TOMAZ ALENCASTRO SANTOS (PRESIDENTE) E LUÍS CARLOS CORRÊA DA CRUZ (TESOUREIRO)
ADV. TAMI TEIXEIRA ASO - OAB/RS 56.543
Vistos.
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O art.83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, alterada pela Resolução TSE n. 23/575/2018, § 1º, faculta aos interessados a regularização da
situação de inadimplência decorrente da não apresentação de contas, com sentença transitada em julgado, para suspender as consequências
previstas nos incisos I e II.
Assim, não há que se falar em concessão de prazo, visto que compete tão-somente à agremiação a decisão de requerer a regularização nos
termos do art. 83 antes mencionado.
D.L
Em 12 de Julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 53-84.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (23) - IMBÉ (ADV(S) VERGILIO FRANCISCO DA SILVEIRA-OAB 9462)
RESPONSÁVEL(S) : VALDOMIRO DE LIMA MEDEIROS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA GOMES (ADV(S) VERGILIO FRANCISCO DA SILVEIRAOAB 9462)
Trata-se da análise do pedido de regularização das contas partidária do diretório municipal do PPS – Partido Popular Socialista (23) do
município de Imbé/RS, referente ao exercício de 2017.
A petição veio instruída com as procurações (fls. 03/05), Declaração de ausência de movimentação (fls. 06), certidão emitida pelo SGIP (fls.
07/07v), declaração (fls. 08) e ata de constituição da nova comissão municipal (fls. 09).
Foi publicado o edital n. 67/2019 em 26/06/2019, com o fim de facultar a qualquer interessado, a apresentação impugnação. O prazo
transcorreu in albis em 01/07/2019.
Com base na documentação apresentada, a unidade técnica expediu parecer conclusivo, manifestando-se pela regularização das contas..
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela regularização das contas..
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo regularizadas as contas do diretório municipal do PPS – Partido Popular Socialista (23) do município de Imbé/RS, referente ao
exercício de 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e expeçam-se cartas aos diretórios estadual e nacional do PPS – Partido Popular Socialista (23),
noticiando que o órgão de direção municipal está apto a receber repasse das cotas do fundo partidário, tão somente em relação ao período ora
julgado, após, arquive-se.
Tramandaí, 17 de julho de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº Pet 42-55.2019.6.21.0110 - Protocolo 13.607/2019
Natureza: Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2017
Partido: PT Partido dos Trabalhadores (13) - Município de Tramandaí
Responsáveis: Rosicler Hermes (Presidente – 24.06.2017 a 23.06.2019), Cláudio Porto (Presidente – 10.12.2013 a 23.06.2017), Jorge Gomes
da Silva (Tesoureiro – 10.12.2013 a 23.06.2017) e Aníbal Cândido de Oliveira da Silva (Tesoureiro – 24.06.2017 a 23.06.2019)
Advogado: Éder dos Santos Borba – OAB/RS 111.727
De ordem, da Exma. Juíza Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, nos autos do processo em epígrafe, INTIMO
a agremiação partidária e seus responsáveis, do exame preliminar de fl. 62, nos seguintes termos: Solicita-se a apresentação das seguintes
peças e documentos: “Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n.
23.464/15); Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução
TSE n. 23.464/15); Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15); Instrumento de mandato para
constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário
receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa (art. 29, XX da Resolução TSE n. 23.464/15); Certidão
de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.464/15).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.”
Tramandaí, 18 de julho de 2019. Hildegard Hartfelder Krey, Analista Judiciária – Assistente I.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 110ªZE/RS
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 58-09.2019.6.21.0110 - Protocolo 24.805/2019
Natureza: Prestação de Contas Partidárias – pleito 2018
Partido: PT Partido dos Trabalhadores (13) - Município de Cidreira
Responsáveis: Carlos Alberto dos Santos Fuhro (Presidente) e Rosa Maria Karlinski de Barcellos (Tesoureiro)
Advogado: Margot Zanete Elias Gomes – OAB/RS 22.088
A Exma. Juíza Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA a
agremiação partidária e seus responsáveis, do despacho de fl. 24, nos seguintes termos: “.Vistos. Intime-se a agremiação partidária, para que
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esclareça as divergências apontadas às fls. 22, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de serem julgadas desaprovadas. D.L”. Cristiane Elisabeth
Stefanello Scherer, Juíza Eleitoral. Tramandaí, 17 de julho de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 110ªZE/RS
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 41-12.2015.6.21.0110 - Protocolo 18.316/2015
Natureza: Prestação de Contas Partidárias – exercício financeiro 2014
Partido: MDB Movimento Democrático Brasileiro (15) - Município de Balneário Pinhal
Responsáveis: Vilmar Furini (Presidente) e Marciano Sergio Bertol (Tesoureiro)
Advogado: Maria Helena Kremer Friedrich – OAB/RS 14.628
A Exma. Juíza Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA a
agremiação partidária e seus responsáveis, para ciência do despacho de fl.296. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, Juíza Eleitoral.
Tramandaí, 17 de julho de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.
CERTIFICO E DOU FÉ, que, nesta data, expedi a nota de expediente n. 134/2019, para publicação na edição do DEJERS do dia 22/07/2019.
Tramandaí, 19 de julho de 2019.
PAULO ROBERTO FRAMIL FERNANDES,
Chefe do Cartório Eleitoral.

124ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 58-64.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
REQUERENTE(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, DE ALVORADA (ADV(S) GABRIELA
MAGNUS OTTO-OAB 116256)
Rh. Vistos.
Com base na certidão à fl. 08v, indefiro a solicitação do PDT de Alvorada, pois não há impeditivo formal em realizar o acesso ao Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA, através do representante do Partido autorizado, mesmo com o registro suspenso.
Intimem-se.
Certifique-se e após, arquive-se.
Alvorada, 17 de julho de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 124ª ZE

125ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 125 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 72-79.2018.6.21.0125
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Paverama
JUÍZA ELEITORAL: ÂNGELA LUCIAN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTA (ADV(S) TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA MARQUES-OAB 83999), ALEXANDRE DICKEL E ELDO
DANIR DICKEL
Vistos
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido PROGRESSISTA - PP, do Município de PAVERAMA, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Foi publicado o Edital nº 001/2019 em 23-1-2019, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com as devidas ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público
Eleitoral no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2017 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23464/2015, estando as suas peças
devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua regularidade, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação eleitoral.
Apontada impropriedade de natureza formal, pela entrega intempestiva das contas.
Assim, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23464/2015, cabível a aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação das contas com as devidas ressalvas, em consonância com o parecer
técnico.
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III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Partido PROGRESSISTA - PP do Município de PAVERAMA,
referente ao exercício financeiro de 2017, com fundamento no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.
Teutônia, 17 de julho de 2019
ÂNGELA LUCIAN
Juíza Eleitoral da 125ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 125 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-57.2018.6.21.0125
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Poço das Antas
JUÍZA ELEITORAL: ÂNGELA LUCIAN
CANDIDATO(S) : DEM (ADV(S) DAIANA DA SILVA TOLEDO-OAB 96167)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas, referente às Eleições Gerais de 2018, do Partido DEMOCRATAS do município
de Poço das Antas/RS.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o chefe de cartório eleitoral informou a omissão da agremiação
partidária na apresentação das contas (fls. 02).
Citados (fls. 06), o órgão partidário e os responsáveis apresentaram manifestação solicitando prazo.
Concedido, não houve apresentação das contas dentro do prazo.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de analisar a não apresentação das contas de campanha do Partido DEMOCRATAS do município de Poço das Antas/RS, referentes
às Eleições Gerais de 2018.
Nos termos dos artigos 48, inciso II, alínea “d”, e 49, inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017, é dever dos órgãos partidários municipais
prestarem contas à Justiça Eleitoral, referente às Eleições Gerais de 2018, a saber:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral: (…) II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória: (…) d) municipais.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão
partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral.
A agremiação partidária foi omissa no cumprimento de seu dever de prestar contas, mesmo após a citação realizada na forma prevista pelo
artigo 52, §6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
A Resolução 23.546/2017 prevê em seu art.28, §2º: “A prestação de contas é 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”.
Ainda, conforme previsão do art.46, inciso IV, alínea “a”, da referida Resolução: “As contas serão julgadas não prestadas quando, depois de
intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas”.
Há de se observar que, em decorrência da omissão partidária, não há nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da prestação de
contas.
Contudo, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019,
páginas 60-64, a qual foi acolhida pela Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, determinando a abstenção do registro no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP de suspensão de anotação do órgão partidário, sem que haja processo específico, há de ser
afastada a referida sanção prevista no art. 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/17, remanescendo a sanção prevista no respectivo caput.
Diante do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido DEMOCRATAS do município de Poço das Antas/RS, com fundamento
nos artigos 46, inciso IV, alínea “a” e 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do repasse do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Transitado em julgado, comunique-se, através de ofício de ordem, os órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido a perda ao
direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema SICO, para fins de efetivação da sanção prevista no art. 48, caput, da Resolução TSE 23.546/17.
Deixo de cominar ao órgão partidário a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral em respeito à decisão proferida na ADI n. 6032, do
dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, em razão da ausência de procedimento específico para a referida sanção.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Teutônia, 17 de julho de 2019
ÂNGELA LUCIAN
Juíza Eleitoral da 125ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 125 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-72.2018.6.21.0125
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Poço das Antas
JUÍZA ELEITORAL: ÂNGELA LUCIAN
CANDIDATO(S) : PTB (ADV(S) AURÉLIO FERREIRA GOMES-OAB 87099)
Vistos etc.
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I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas, referente às Eleições Gerais de 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do
município de Poço das Antas/RS.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o chefe de cartório eleitoral informou a omissão da agremiação
partidária na apresentação das contas (fls. 07).
Citados (fls. 07), o órgão partidário e os responsáveis apresentaram manifestação solicitando prazo.
Concedido, não houve apresentação das contas dentro do prazo.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de analisar a não apresentação das contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Poço das Antas/RS,
referentes às Eleições Gerais de 2018.
Nos termos dos artigos 48, inciso II, alínea “d”, e 49, inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017, é dever dos órgãos partidários municipais
prestarem contas à Justiça Eleitoral, referente às Eleições Gerais de 2018, a saber:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral: (…) II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória: (…) d) municipais.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão
partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral.
A agremiação partidária foi omissa no cumprimento de seu dever de prestar contas, mesmo após a citação realizada na forma prevista pelo
artigo 52, §6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
A Resolução 23.546/2017 prevê em seu art.28, §2º: “A prestação de contas é 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”.
Ainda, conforme previsão do art.46, inciso IV, alínea “a”, da referida Resolução: “As contas serão julgadas não prestadas quando, depois de
intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas”.
Há de se observar que, em decorrência da omissão partidária, não há nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da prestação de
contas.
Contudo, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019,
páginas 60-64, a qual foi acolhida pela Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, determinando a abstenção do registro no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP de suspensão de anotação do órgão partidário, sem que haja processo específico, há de ser
afastada a referida sanção prevista no art. 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/17, remanescendo a sanção prevista no respectivo caput.
Diante do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Poço das Antas/RS, com
fundamento nos artigos 46, inciso IV, alínea “a” e 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando a suspensão do repasse do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Transitado em julgado, comunique-se, através de ofício de ordem, os órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido a perda ao
direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema SICO, para fins de efetivação da sanção prevista no art. 48, caput, da Resolução TSE 23.546/17.
Deixo de cominar ao órgão partidário a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral em respeito à decisão proferida na ADI n. 6032, do
dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, em razão da ausência de procedimento específico para a referida sanção.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Teutônia, 17 de julho de 2019
ÂNGELA LUCIAN
Juíza Eleitoral da 125ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-86.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ANTONIO BUSI DE SEVERO E PAULO CESAR CALETTI (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, município de Passo
Fundo, decorrente das eleições gerais do ano de 2018 (fls. 02/15).
Publicado edital (fl. 18), não houve impugnação (fl. 19).
Juntados os extratos bancários do SPCE (fls. 20/21).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 22 e verso), havendo manifestação do prestador para esclarecimentos e juntada de documentos
de retificação das contas (fls. 26/60).
Elaborado novo relatório preliminar (fls.63/64), foi apresentada retificação das contas pelo prestador (fls. 68/82).
Emitido parecer técnico conclusivo (fls. 91/92).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 44/45).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
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DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes situações: a) não entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, com relação às doações nominadas na fl. 21; b) omissão na entrega da prestação de contas parcial; c) divergência de
infirmações com relação aos dirigentes partidários, quanto à qualificação do prestador das contas; d) divergências enter as informações da
conta bancária descrita na prestação de contas com as constantes nos extratos eletrônicos, sendo corrigido o equívoco pela informação da
conta correta; d) abertura da conta bancária fora do prazo legal; e) inconsistência nas informações lançadas no sistema SPCE com relação aos
recursos estimáveis em dinheiro.
Com relação aos apontamentos, a agremiação apresentou as retificações correspondentes e justificativas.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a falta de entrega da prestação de contas parcial, bem como o atraso na prestação de contas final são
irregularidades formais que não comprometem o exame das contas.
Com relação a não observância no prazo estabelecido no artigo 50, inciso I da Resolução TSE 23.553/2017 para divulgação dos recursos
financeiros recebidos durante a campanha, igualmente são irregularidades formais, incapazes de macular as contas apresentadas.
A respeito da conta bancária partidária, específica para as eleições gerais de 2018, foi aberta somente no dia 27 de setembro de 2018,
acarretando outra falha a ser considerada neste exame. No entanto, é entendimento dos Tribunais que a abertura da conta bancária fora de
prazo, quando não acompanhada de outros fatos graves, não enseja a desaprovação das contas, o que ocorreu no caso em tela, pois não foi
constatado recebimento de recursos de fonte vedada e de recursos de origem não reconhecida e movimentação fora da conta bancária.
No que diz respeito às demais situações apontadas no parecer técnico final, encontrma-se eslcarecidas e justificadas nos autos, portanto, os
apontamentos lançados no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades desprovidas de gravidade a
ponto de comprometer o conteúdo das contas prestadas. É o que se extrai, inlcusive, do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB,
município de Passo Fundo, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do
TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 18 de julho de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-25.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Candidatos - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUÍZA ELEITORAL: KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
CANDIDATO(S) : KLEITON WILLIAM RHEINHEIMER (ADV(S) NELMAR SOUTO PINHEIRO-OAB 13254)
VISTOS
I – RELATÓRIO
Trata-se de apreciar a apresentação extemporânea das contas do(a) candidato(a) a vereador(a) KLEITON WILLIAN RHEINHEIMER pelo
PARTIDO VERDE - PV do município de SAPIRANGA/RS, referente às eleições municipais de 2012, segundo as normas estabelecidas na Lei
n. 9.504/97 e Resolução TSE n. 23.376/12.
Publicado Edital n° 003/2019 dando ciência aos interessados da apresentação extemporânea das mesmas, para os devidos fins, não tendo
sido interposta impugnação.
Sobreveio parecer técnico pela apresentação das contas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE, manifestou-se pela não apresentação das contas consoante parecer técnico .
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que o candidato requerente não foi notificado nos termos do art. 38 § 4 da Res. TSE 23.376/12, não teve as suas
contas de campanha julgadas mas permanecendo como não prestadas no sistema da Justiça Eleitoral, o que o deixou sem quitação eleitoral
desde a omissão.
Passo a analisar o expediente, para efeito da regularização da situação cadastral do candidato advindas da sua não apresentação em tempo
hábil, verificada a inexistências de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Conforme parecer emitido pela equipe técnica, não obstante constar ausência de peças arroladas não foi constatado o recebimento, direto ou
indireto, de recursos de fontes vedas, origem não identificada ou recebimento e aplicação de recursos oriundo de fundo partidário, não
havendo de devolução ao erário a ser aplicado nos termos do § 3º art 73 da RES. 23.463/15.
No caso dos autos, tem-se que as contas apresentadas não foram impugnadas pelos legitimados, no prazo do edital.
A legislação eleitoral é permissiva no sentido de possibilitar a um candidato omisso apresentar as suas contas de campanha a qualquer tempo,
ainda que sem movimento, para o fim de obter o restabelecimento de sua quitação eleitoral cumprido ao término da legislatura correspondente
ao pleito que concorreu o(a) candidato(a), assim cabível a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e a regularização cadastral do candidato.
III – DISPOSITIVO
Assim, prestadas as contas, registrada a ausência de peças arroladas art. 40 da Res. TSE 23.476/12, uma vez que embora
extemporaneamente e não regulares, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo candidato KLEITON WILLIAN RHEINHEIMER pelo
PARTIDO VERDE - PV do município de SAPIRANGA/RS, com vista de limitar a sanção ao término da legislatura, em 31/12/2016 e o o
levantamento do impedimento de obtenção de certidão de quitação. Deixo de aplicar devolução ao erário, visto que não ficou comprovado nos
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autos existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário.
Proceda-se ao lançamento do ASE 272 – 2 (apresentação das contas fora do prazo legal), a fim de que a parte, após trânsito em julgado,
possa receber plena quitação Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com baixa.
Sapiranga, 16 de julho de 2019
KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019
A Doutora BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER Juíza Eleitoral da 132ª Zona de Seberi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida General Flores da
Cunha, nº 1467, Bairro Centro, em Seberi-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
PP – Seberi – RS, responsáveis: Anthony dos Reis Moraes – Presidente, Clecy Maria Possentti Borba - Tesoureira.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Seberi-RS, 17 de julho de 2019.
Eu, Ilone Maria Ferlin, Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER
Juíza Eleitoral.

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-97.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) PABLO GEORGES DEMOLINER-OAB 86097)
RESPONSÁVEL(S) : VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO, MAURÍCIO JOSÉ FLORES E ALCEU BARBOSA VELHO (ADV(S) PABLO GEORGES
DEMOLINER-OAB 86097)
Rh.
Ciente do exame preliminar efetuado pela unidade técnica. Nos termos do art. 31 §5º em conjunto com o art. 34 §3º, determino a INTIMAÇÃO
do órgão municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e de seus responsáveis para que se manifestem acerca do pedido de
impugnação do Ministério Público (fl. 100), bem como do Exame Preliminar (fl. 103), no prazo de 20 (vinte) dias. O Partido e/ou responsáveis
deverão retirar no Cartório Eleitoral da 136ª ZE cópias dos documentos acima arrolados.
Publique-se.
Caxias do Sul, 19 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-16.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO DE OLIVEIRA NUNES E REJANE RIBEIRO DE SOUZA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114.303)
Rh.
Ciente do exame efetuado pela unidade técnica. Nos termos do art. 35 §3º da Resolução TSE 23.546/2017, determino a INTIMAÇÃO do órgão
municipal do Partido da República (PR) e de seus responsáveis para que se manifestem acerca do Relatório de Diligência (fl. 71), no prazo de
30 (trinta) dias. O Partido e/ou responsáveis deverão retirar no Cartório Eleitoral da 136ª ZE cópia do documento acima arrolados.
Intime-se. Publique-se.
Caxias do Sul, 19 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT - Juíza Eleitoral da 136ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 136 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-08.2019.6.21.0136
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE CAXIAS DO SUL (ADV(S) HERON GRÖHLER FAGUNDES-OAB 42038)
RESPONSÁVEL(S) : HERON GROHLER FAGUNDES E RENATA AQUINO CARRARO (ADV(S) HERON GRÖHLER FAGUNDES-OAB
42038)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
Caxias do Sul - RS.
A agremiação partidária juntou prestação de contas nas fls. 02/32. Referida prestação foi apresentada tempestivamente, na data de
29.04.2019.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 37).
Não houve impugnação.
Sobreveio Parecer da Unidade Técnica (fls. 44/45), 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 (fl. 47). Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
O partido apresentou prestação de contas sem movimentação financeira, o que foi comprovado pela unidade técnica em suas verificações
junto ao sistema SPCA da Justiça Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO do município de Caxias do Sul RS, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o término do prazo recursal, arquive-se.
Caxias do Sul, 19 de julho de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 136ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 13-55.2019.6.21.0158
Partido: Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Diretório Municipal
ADV.: Mateus Viegas Schönhofen – OAB/RS 68427
Responsáveis: Antenor Ferrari – Presidente e Roberto Luiz da Luz Bertoncini - tesoureiro
ADV.: Mateus Viegas Schönhofen – OAB/RS 68427
“PROCESSO: 13-55.2019.6.21.0158 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 14858/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Foi acessado o Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, para efetuar a verificação da autenticidade da prestação de contas, porém o
status da prestação de contas do órgão partidário encontra-se na situação “Reaberta”, sendo necessário o encerramento da mesma.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos para complementar a prestação de contas apresentada:
- Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
- Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
- Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17);
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- Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17);
- Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.546/17).
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.º
23.546/2017, atestando se a prestação de contas do partido reflete adequadamente a sua real movimentação financeira e patrimonial. Cumpre
esclarecer que a referida solicitação não dispensa a proposição de novas diligências (§2º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017).
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias
(§3º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017). Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
É o relatório. À consideração superior.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Cristina Leiria de Vasconcellos,
Técnica Judiciária Examinadora."
Rh.
Tendo em vista o Exame Preliminar retro, efetuado na prestação de contas apresentada, intime-se o órgão partidário a complementar a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º do artigo 34 da Resolução TSE 23.546/2017.
Porto Alegre, 12 de julho de 2019.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 25-69.2019.6.21.0158
Partido: Partido Republicano da Ordem Social - PROS
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves – OAB/RS 72085
Responsáveis: Eduardo Rava de Campos – Presidente e Antônio Henrique Antunes - tesoureiro
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves – OAB/RS 72085
“PROCESSO: 25-69.2019.6.21.0158 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 17.065/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Foi efetuada a verificação da autenticidade da prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, sendo que o número do
controle no sistema confere com o que consta nas peças apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos para complementar a prestação de contas apresentada:
- Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
- Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
- Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
- Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Demonstrativo de Doações Recebidas (art. 29, XI da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber (art. 29, XVII da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17);
- Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.546/17).
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.º
23.546/2017, atestando se a prestação de contas do partido reflete adequadamente a sua real movimentação financeira e patrimonial. Cumpre
esclarecer que a referida solicitação não dispensa a proposição de novas diligências (§2º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017).
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias
(§3º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017). Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
É o relatório. À consideração superior.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Cristina Leiria de Vasconcellos,
Técnica Judiciária Examinadora.”
Rh.
Tendo em vista o Exame Preliminar retro, efetuado na prestação de contas apresentada, intime-se o órgão partidário a complementar a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º do artigo 34 da Resolução TSE 23.546/2017.
Porto Alegre, 12 de julho de 2019. GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 26-54.2019.6.21.0158
Partido: Partido Democrático Trabalhista – PDT – Diretório Metroplitano
ADV.: Jorge Luís Rodrigues Murgas – OAB/RS 95968
ADV.: Rafael Leandro Fleck – OAB/RS 78137
Responsáveis: Mauro Cesar Zacher – Presidente e Valdemar Pires de Almeida - tesoureiro
ADV.: Rafael Leandro Fleck – OAB/RS 78137
“PROCESSO: 26-54.2019.6.21.0158 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 18.068/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Foi efetuada a verificação da autenticidade da prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, sendo que o número do
controle no sistema confere com o que consta nas peças apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos para complementar a prestação de contas apresentada:
- Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
- Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
- Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.º
23.546/2017, atestando se a prestação de contas do partido reflete adequadamente a sua real movimentação financeira e patrimonial. Cumpre
esclarecer que a referida solicitação não dispensa a proposição de novas diligências (§2º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017).
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias
(§3º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017). Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
É o relatório. À consideração superior.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Cristina Leiria de Vasconcellos,
Técnica Judiciária Examinadora.”
Rh.
Tendo em vista o Exame Preliminar retro, efetuado na prestação de contas apresentada, intime-se o órgão partidário a complementar a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º do artigo 34 da Resolução TSE 23.546/2017.
Porto Alegre, 12 de julho de 2019. GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 19-62.2019.6.21.0158
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB – Diretório Metroplitano
ADV.: Juliana Vaz Pinto – OAB/RS 80238
ADV.: Romeu Vaz Pinto Neto – OAB/RS 111004
Responsáveis: Everton Luis Gomes Braz – Presidente e Antonio Olimpio Guimarães Filho - Tesoureiro-Geral
ADV.: Juliana Vaz Pinto – OAB/RS 80238
ADV.: Romeu Vaz Pinto Neto – OAB/RS 111004
“PROCESSO: 19-62.2019.6.21.0158 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 15.158/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Foi efetuada a verificação da autenticidade da prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, sendo que o número do
controle no sistema confere com o que consta nas peças apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos para complementar a prestação de contas apresentada:
- Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
- Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
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- Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17).
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.º
23.546/2017, atestando se a prestação de contas do partido reflete adequadamente a sua real movimentação financeira e patrimonial. Cumpre
esclarecer que a referida solicitação não dispensa a proposição de novas diligências (§2º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017).
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias
(§3º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017). Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
É o relatório. À consideração superior.
Porto Alegre, 10 de julho de 2019.
Cristina Leiria de Vasconcellos,
Técnica Judiciária Examinadora.”
Rh.
Tendo em vista o Exame Preliminar retro, efetuado na prestação de contas apresentada, intime-se o órgão partidário a complementar a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º do artigo 34 da Resolução TSE 23.546/2017.
Porto Alegre, 12 de julho de 2019.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral.

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 15-51.2017.6.21.0172
EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO DE JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) MÁRIO BOCCASSIUS SIQUEIRA-OAB 39.690)
RESPONSÁVEL(S) : JURANDIR CLEBER DE MOURA E SUELI WINTER RITZEL (ADV(S) LEANDRO OSMAR HELDT HENNEMANN-OAB
50.482), RAUL LOURENÇO BECKER E IGOR BORGES BATISTA (ADV(S) LEANDRO OSMAR HELDT HENNEMANN-OAB 50482)
Vistos.
Intime-se o executado para que se manifeste sobre a proposta de acordo efetuada pela União, fls. 333/340, com parcelamento da dívida.
A adesão ao termo de acordo proposto ocorrerá mediante o pagamento da primeira parcela, que deverá ocorrer até o último dia do mês de
julho, a partir do que será considerado aceito.
Novo Hamburgo, 19 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-88.2017.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30042)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO ADOLFO RITTER E JUAREZ VALDIR KAISER (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30042)
Vistos.
Devolvidos os autos pela exequente com pedido de homologação de acordo de parcelamento de débito eleitoral, intime-se o executado para
que informe a desistência ou ratificação da petição juntada, protocolada sob o n. 25.164/2019.
Novo Hamburgo, 19 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-20.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (ADV(S) JOCELINO DE ALMEIDA MATTOS-OAB 71.813)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ADEMIR MACHADO E PEDRO JESUS DA COSTA JUNIOR (ADV(S) JOCELINO DE ALMEIDA MATTOS-OAB
71.813)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (Comissão Provisória de Novo Hamburgo) concernente ao
Exercício de 2018.
Apresentados os documentos, foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (fl. 59).
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O prazo para apresentação de impugnação transcorreu in albis (fl. 67).
No parecer conclusivo, o Sr. Analista manifesta-se pela aprovação das contas (fl. 86).
O parecer do Ministério Público Eleitoral é no sentido da aprovação das contas (fl. 94).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias do PTC (Comissão Provisória de Novo Hamburgo), referentes ao exercício de 2018.
Foram acostados os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Submetidos ao setor técnico, apuraram-se o valor total das receitas e dos gastos do órgão partidário, concluindo-se que não há
irregularidades na prestação de contas.
Daí, acompanhando-se a conclusão da área técnica, não havendo quaisquer indícios ou notícias de irregularidades, merecem aprovação as
contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (Comissão Provisória de Novo Hamburgo),
relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Novo Hamburgo, 19 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-87.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
RESPONSÁVEL(S) : EVANDO PEDROSO FILHO, MÁRCIO GONÇALVES STRZALKOWSKI E CARLOS FERREIRA LOPES (ADV(S)
RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (Comissão Provisória de Novo Hamburgo)
concernente ao Exercício de 2018.
Apresentados os documentos, foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (fl. 91).
O prazo para apresentação de impugnação transcorreu in albis (fl. 99).
No parecer conclusivo, o Sr. Analista manifesta-se pela aprovação das contas (fl. 118).
O parecer do Ministério Público Eleitoral é no sentido da aprovação das contas (fl. 126).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias do PROS (Comissão Provisória de Novo Hamburgo), referentes ao exercício de 2018.
Foram acostados os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Submetidos ao setor técnico, apuraram-se o valor total das receitas e dos gastos do órgão partidário, concluindo-se que não há
irregularidades na prestação de contas.
Daí, acompanhando-se a conclusão da área técnica, não havendo quaisquer indícios ou notícias de irregularidades, merecem aprovação as
contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (Comissão Provisória de Novo
Hamburgo), relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Novo Hamburgo, 19 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 173 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 5-67.2018.6.21.0173
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 39, §5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: VALERIA EUGENIA NEVES WILLHELM
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : DANIEL DA SILVA EVANGELISTA (ADV(S) PATRÍCIA BAZOTTI-OAB 49.015)
"Visto.
I – RELATÓRIO:
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra DANIEL DA SILVA EVANGELISTA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções
do artigo 39, parágrafo 5º, inciso III, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou
de seus candidatos, fato ocorrido em 02 de outubro de 2016, dia das eleições de Gravataí/RS.
Narra a exordial acusatória que “na ocasião, foi apreendido pelas equipes de fiscalização eleitoral um (01) panfleto de propaganda política
eleitoral impresso, conhecido como santinho, no local de votação”.
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Oferecida transação penal, o réu não aceitou (fl. 27).
A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2018 (fl. 31).
O réu foi citado (fls. 36/37).
Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como interrogado o réu (fls. 80/82).
As alegações orais foram convertidas em memoriais escritos (fl. 80).
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação penal, pugnando pela condenação do réu nas sanções
do artigo 39, parágrafo 5º, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 (fls. 87/89).
Foi nomeado Defensor Dativo para apresentar alegações finais (fl. 101).
A Defesa, pugnou pela improcedência da ação, por falta de elementos de prova aptos à condenação do acusado (fls. 106/108).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda
de partidos políticos ou de seus candidatos.
No mérito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência nº 1614845/2016/983010 (fl. 06) pela juntada do material
apreendido (fl. 07) e pelas provas orais produzidas em Juízo.
A autoria é certa na pessoa do acusado. Vejamos.
A testemunha de acusação Taiara da Silva Barbosa, Policial Militar, referiu que estava incumbida de realizar o registro de ocorrências no dia da
eleição. Disse que seus colegas de farda realizaram a apreensão do material de propaganda do réu, próximo a Escola referida na peça
exordial. Ao ser questionada, confirmou que se recorda da apreensão do “Santinho” do candidato a vereador “Barney”.
Adriel Cristiano Biasio, Policial Militar, testemunha de acusação, contou que na data do fato descrito na peça acusatória realizou apreensão de
materiais de propaganda política que estavam próximos a Escola Estadual Anita Garibaldi. Afirmou que a apreensão foi realizada por
amostragem, por questão de falta de pessoal e pela enorme quantidade de “santinhos” que haviam sido derramados próximo ao
estabelecimento de ensino. Por fim, confirmou que se recorda da apreensão do material político do candidato “Barney”.
O réu DANIEL DA SILVA EVANGELISTA, em seu interrogatório, negou a prática do delito narrado na denúncia. Negou que tenha realizado o
derrame de “santinhos”, bem como que tenha autorizado alguém que trabalhou em sua campanha a fazê-lo. Por fim, alegou não estar
envolvido em incidentes eleitorais por fatos semelhantes, tendo em vista que possui conhecimento que propaganda eleitoral em dia de eleições
é caracterizado como crime.
Essa, a prova oral coligida.
Veja-se, a prova oral colhida em juízo corrobora os termos da denúncia, pois as testemunhas Taiara da Silva Barbosa e Adriel Cristiano Biasio,
Policiais Militares, foram unânimes em afirmar que foi apreendido material de campanha eleitoral nas imediações da Escola Anita Garibaldi, os
quais estavam em grande quantidade, mas que foram recolhidas somente amostras, tendo em vista a logística da operação realizada pela
Brigada Militar.
Vale registrar que o testemunho dos policiais é claro e coerente, não havendo qualquer motivo que coloque em dúvida sua idoneidade ou sob
suspeita a conduta daquele servidor da corporação militar. Lembro também que, além de inexistir impedimento de figurar como testemunha no
feito, a defesa nada trouxe a denotar mácula no relato ofertado. Próprio, portanto, à construção do convencimento.
Quanto ao delito em tela, trata-se de norma penal cujo bem jurídico tutelado é o livre exercício do voto. Busca, portanto, garantir que o eleitor
tenha assegurada a liberdade para exercer em sua plenitude o direito de voto, isento de qualquer tipo de influência. Por isso a vedação da
propaganda eleitoral na data do pleito.
Ou seja, é crime formal, cuja consumação não requer a ocorrência do resultado ilícito pretendido: a efetiva influência na vontade do eleitor,
maculando-a, de modo que ele vote no partido ou candidato propagandeado pelo autor do delito.
Desta feita, basta que o agente realize divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia do
pleito para que o crime seja consumado.
Outrossim, mesmo que o denunciado não tenha sido flagrado realizando o derrame de “santinhos”, irrelevante se mostra para o julgamento ou
caracterização do crime, a identificação das pessoas que teriam realizado tal ação, tendo em vista que é dever do acusado orientar os
participes da sua campanha eleitoral.
Assim, o conjunto probatório trazido ao processo mostrou-se suficiente à conclusão pela ocorrência do crime, restando comprovada a autoria e
a materialidade do delito, nos termos da fundamentação acima.
Portanto, na ausência de qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu DANIEL
DA SILVA EVANGELISTA pelo delito de que está sendo acusado.
III – DISPOSITIVO:
Em face do exposto, CONDENO o réu DANIEL DA SILVA EVANGELISTA, como incurso nas sanções do 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
Aplicação da pena:
O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos concretos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do agente.
Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal em apreço, razão pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em
comportamento da vítima.
Assim, examinadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, as quais não são negativas, verifico que a culpabilidade do
agente não ultrapassa os limites do próprio delito, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.
Não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição a incidirem no caso,
mantenho a pena provisoriamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras moduladoras.
Considerando que o disposto no artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, através de entidade sem fins lucrativos, a ser definida pelo Juízo da Execução, à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo mesmo prazo da pena cominada.
A pena de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, no valor
unitário de 1/10 (um dez avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo o referido valor ser atualizado quando da execução.
Custas pelo condenado.
Transitada em julgado:
a) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF;
b) Forme-se o PEC definitivo; e
c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
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Após, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 19 de julho de 2019."
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 173 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1-30.2018.6.21.0173
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, duas vezes. - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: VALERIA EUGENIA NEVES WILLHELM
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : JOÃO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS (ADV(S) MÁRCIA HELENA BRASIL-OAB 47E265 E VINICIUS RENATO ALVES-OAB
67791)
"Visto.
I – RELATÓRIO:
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra JOÃO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso
nas sanções do artigo 39, parágrafo 5º, inciso III, da Lei n.º 9.504/97, pela prática de divulgação de qualquer espécie de propaganda de
partidos políticos ou de seus candidatos, fato ocorrido em 02 de outubro de 2016, dia das eleições de Gravataí/RS.
Narra a exordial acusatória que “na ocasião, foi apreendido pelas equipes de fiscalização eleitoral um (01) panfleto de propaganda política
eleitoral impresso, conhecido como santinho, nos locais de votação referidos”.
Devidamente intimado (fl. 26), o denunciado não compareceu à audiência designada para oferta de transação penal (fl. 28)
A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2018 (fl. 34).
O réu foi citado (fls. 39/40), e apresentou resposta à acusação (fls. 43/45)
Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como interrogado o réu (fls. 101/103).
As alegações orais foram convertidas em memoriais escritos (fl. 101).
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação penal, pugnando pela condenação do réu nas sanções
do artigo 39, parágrafo 5º, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 (fls. 106/108).
Foi nomeado Defensor Dativo para apresentar alegações finais (fl. 111).
A Defesa, pugnou pela improcedência da ação, por falta de elementos de prova aptos à condenação do acusado (fls. 116/118).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda
de partidos políticos ou de seus candidatos.
No mérito, a materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência nº 1614845/2016/983010 e 1614846/2016/983010 (fls. 06
e 08) pela juntada do material apreendido (fl. 07) e pelas provas orais produzidas em Juízo.
A autoria é certa na pessoa do acusado. Vejamos.
A testemunha de acusação Taiara da Silva Barbosa, Policial Militar, referiu que estava incumbida de realizar o registro de ocorrências no dia da
eleição. Disse que seus colegas de farda realizaram a apreensão do material de propaganda do réu, próximo a Escola referida na peça
exordial. Ao ser questionada, confirmou que se recorda da apreensão do “Santinho” do candidato a vereador “João da Moto”.
Adriel Cristiano Biasio, Policial Militar, testemunha de acusação, contou que na data do fato descrito na peça acusatória realizou apreensão de
materiais de propaganda política que estavam próximos as escolas referidas. Afirmou que a apreensão foi realizada por amostragem, por
questão de falta de pessoal e pela enorme quantidade de “santinhos” que haviam sido derramados próximo ao estabelecimento de ensino. Por
fim, confirmou que se recorda da apreensão do material político do candidato “João da Moto”.
O réu João Carlos Gonçalves dos Santos, em seu interrogatório, negou a prática do delito narrado na denúncia. Afirmou que somente fez
campanha eleitoral até o horário permitido em lei. Disse que não possui condições financeiras para fazer derrame de “santinhos”. Por fim,
mencionou que acredita que algum eleitor tenha dispensado seu santinho no chão.
Essa, a prova oral coligida.
Veja-se, a prova oral colhida em juízo corrobora os termos da denúncia, pois as testemunhas Taiara da Silva Barbosa e Adriel Cristiano Biasio,
Policiais Militares, foram unânimes em afirmar que foi apreendido material de campanha eleitoral nas imediações das Escolas José Mauricio e
Anita Garibaldi, os quais estavam em grande quantidade, mas que foram recolhidas somente amostras, tendo em vista a logística da operação
realizada pela Brigada Militar.
Vale registrar que o testemunho dos policiais é claro e coerente, não havendo qualquer motivo que coloque em dúvida sua idoneidade ou sob
suspeita a conduta daquele servidor da corporação militar. Lembro também que, além de inexistir impedimento de figurar como testemunha no
feito, a defesa nada trouxe a denotar mácula no relato ofertado. Próprio, portanto, à construção do convencimento.
Quanto ao delito em tela, trata-se de norma penal cujo bem jurídico tutelado é o livre exercício do voto. Busca, portanto, garantir que o eleitor
tenha assegurada a liberdade para exercer em sua plenitude o direito de voto, isento de qualquer tipo de influência. Por isso a vedação da
propaganda eleitoral na data do pleito.
Ou seja, é crime formal, cuja consumação não requer a ocorrência do resultado ilícito pretendido: a efetiva influência na vontade do eleitor,
maculando-a, de modo que ele vote no partido ou candidato propagandeado pelo autor do delito.
Desta feita, basta que o agente realize divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia do
pleito para que o crime seja consumado.
Outrossim, mesmo que o denunciado não tenha sido flagrado realizando o derrame de “santinhos”, irrelevante se mostra para o julgamento ou
caracterização do crime, a identificação das pessoas que teriam realizado tal ação, tendo em vista que é dever do acusado orientar os
participes da sua campanha eleitoral.
Assim, o conjunto probatório trazido ao processo mostrou-se suficiente à conclusão pela ocorrência do crime, restando comprovada a autoria e
a materialidade do delito, nos termos da fundamentação acima.
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Portanto, na ausência de qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu JOÃO
CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS pelo delito de que está sendo acusado.
III – DISPOSITIVO:
Em face do exposto, CONDENO o réu JOÃO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS, como incurso nas sanções do 39, § 5º, inciso III, da Lei
nº 9.504/97.
Aplicação da pena:
O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos concretos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do agente.
Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal em apreço, razão pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em
comportamento da vítima.
Assim, examinadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, as quais não são negativas, verifico que a culpabilidade do
agente não ultrapassa os limites do próprio delito, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.
Não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição a incidirem no caso,
mantenho a pena provisoriamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras moduladoras.
Considerando que o disposto no artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, através de entidade sem fins lucrativos, a ser definida pelo Juízo da Execução, à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo mesmo prazo da pena cominada.
A pena de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, no valor
unitário de 1/10 (um dez avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo o referido valor ser atualizado quando da execução.
Custas pelo condenado.
Transitada em julgado:
a) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF;
b) Forme-se o PEC definitivo; e
c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Após, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 19 de julho de 2019."
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
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