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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0602202-77.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602202-77.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DEIVID JHONATA PALMA DEPUTADO FEDERAL, DEIVID JHONATA PALMA
Vistos.
Em razão da falta de prestação de contas o Tribunal adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV, do § 6° do art. 52 da Res. TSE n.
23.553/2017 e expediu mandado de citação para manifestação do candidato no prazo de três dias.
Considerando que a certidão do Id. 3648983 aponta que a impossibilidade de entrega, pelos Correios, da carta de citação enviada ao endereço
informado no pedido de registro de candidatura, em razão do motivo MUDOU-SE, cite-se o candidato por edital, nos termos do art. 52, § 6º,
inc. IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, pra manifestação no prazo de 03 (três) dias acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e
da informação produzida pela unidade técnica deste Tribunal, sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas
como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução.
Permanecendo a omissão, abra-se vista dos autos para manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 2 (dois) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
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PROCESSO 0600425-23.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600425-23.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO MARINI MARONI, JOAO SEVERINO DOS
SANTOS LOPES, FABRICIO FARIAS CORREA, CAMILA DA SILVA DE MOURA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos em gabinete.
Torno sem efeito o despacho ID 3636083 pelo qual, em sede de antecipação de tutela, levantei a suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário e o faço considerando o fato novo ocorrido pouco depois de proferir aquela decisão, consistente em virem-me conclusos os
autos do processo n. 0600174-39.2018.6.21.0000, referente a prestação de contas do mesmo partido (PODEMOS) relativa ao exercício de
2012, no qual o órgão técnico emitiu parecer que acolho, no sentido da quebra do sigilo bancário da agremiação em face de indícios de
irregularidades.
À toda evidência, não faz sentido algum, no presente processo, liberar a suspensão sobredita, em sede de cognição sumária, ante uma mera
probabilidade de direito, se naquele outro processo antes mencionado há os prefalados indícios de irregularidade que obviamente, ao menos
por ora, impedem o recebimento de novas quotas do Fundo Partidário.
Dê-se ciência à Secretaria de Controle Interno e Auditoria e, após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0602660-94.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602660-94.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SALETE DE FATIMA DA SILVEIRA FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, SALETE DE FATIMA DA SILVEIRA
FERREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: SHEILA SANTOS DE AZEVEDO - RS110398, IVANIA MARIA LAZZARON - RS32090
Vistos.
Embora a candidata tenha juntado instrumento de mandato e apresentado documentos, o órgão técnico manifestou-se pela permanência da
situação de omissão das contas, nos seguintes termos (Id. 3687933):
Em que pese a manifestação da candidata, em 05/07/2019, ID 3441283 e seus anexos, permanece o texto integral da irregularidade apontada
na Informação emitida em 11/04/2019 (ID 2278933), não sendo possível a análise das contas devido à prestadora não ter entregue a mídia dos
documentos no protocolo do TRE-RS, conforme art. 57, da Resolução TSE 23.553/2018, e, também, devido à impossibilidade da
rastreabilidade dos recursos recebidos na campanha, pois não foi possível identificar as informações dos doadores originários das receitas, ou
seja, os CPFs dos doadores à agremiação, descumprindo, consequentemente, o art. 34, §1º, II, da mesma resolução.
Ante o exposto, determino a intimação da candidata, por meio de seus advogados regularmente constituídos, para que, no prazo de 3 (três)
dias, apresente as contas, na forma prescrita nos arts. 57 e 58, caput e §§ 3º e 7º, da Resolução TSE n. 23.553/17, de modo a sanear os
apontamentos contidos na manifestação da unidade técnica acima reproduzida.
Atendida a diligência, remetam-se os autos à SCI.
Transcorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Intime-se.
Porto Alegre, 30 de julho de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0602449-58.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602449-58.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALSOM PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, ALSOM PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARICE BALBUENA DAL FORNO - RS47732, TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Vistos.
Por meio da petição protocolada em 26.7.2019 (Id. 3685283), o prestador de contas requer a prorrogação por 15 (quinze) dias do prazo para
resposta ao relatório técnico de exame (Id. 3484783).
Ocorre que cumpria à parte apresentar manifestação acerca dos apontamentos pela unidade técnica no prazo de 3 (três) dias, nos termos do
art. 72, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17, inclusive eventuais pedidos de diligências e de dilação do prazo.
Para tanto, o candidato foi devidamente intimado para manifestação, sob pena de preclusão, por meio de publicação no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de 10.7.2019 (Id. 3492383).
Contudo, aludido prazo normativo transcorreu em 15.07.2019, sem qualquer postulação da parte, sendo os autos, no dia subsequente,
encaminhados ao órgão técnico para parecer conclusivo (Id. 3574983).
Assim, indefiro o pedido de prorrogação do prazo diante do peticionamento intempestivo e da ausência de justo motivo para a reabertura da
instrução processual.
Dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Intime-se.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
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PROCESSO 0600270-20.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600270-20.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA, ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
Vistos.
Trata-se de petição do PSOL requerendo a dilação do prazo, por ao menos 10 (dez) dias úteis, para a retificação das contas e a regularização
de extratos bancários (Id. 3626283).
Compulsando os autos, verifico que não restou atendida a determinação de juntada de instrumento de mandato a advogado, no que tange aos
responsáveis pelas contas ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA e ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA (Id. 3317033).
Ante o exposto, determino a intimação do advogado da agremiação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da
representação processual dos dirigentes partidários. Transcorrido o prazo in albis, providencie-se a notificação destes, por carta com aviso de
recebimento, destinada aos endereços constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acostem aos
autos instrumento de mandato constituindo advogado.
Noutro vértice, fica concedida a dilação de prazo por 15 (quinze) dias para que o partido político ultime a execução das diligências
demandadas pela unidade de contas.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN,
Relator.
PROCESSO 0600270-20.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600270-20.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA, ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
Vistos.
Trata-se de petição do PSOL requerendo a dilação do prazo, por ao menos 10 (dez) dias úteis, para a retificação das contas e a regularização
de extratos bancários (Id. 3626283).
Compulsando os autos, verifico que não restou atendida a determinação de juntada de instrumento de mandato a advogado, no que tange aos
responsáveis pelas contas ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA e ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA (Id. 3317033).
Ante o exposto, determino a intimação do advogado da agremiação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da
representação processual dos dirigentes partidários. Transcorrido o prazo in albis, providencie-se a notificação destes, por carta com aviso de
recebimento, destinada aos endereços constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acostem aos
autos instrumento de mandato constituindo advogado.
Noutro vértice, fica concedida a dilação de prazo por 15 (quinze) dias para que o partido político ultime a execução das diligências
demandadas pela unidade de contas.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN,
Relator.
PROCESSO 0603185-76.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603185-76.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RENATO MENDONCA ABREU DEPUTADO FEDERAL, RENATO MENDONCA ABREU
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE DANIEL RAUPP MARTINS - RS31054, EDUARDO LUIZ SCHRAMM MIELKE - RS34850, MARCELO
XAVIER VIEIRA - RS46874, CINTIA LUZARDO RODRIGUES - RS33565, CLAUDIO ROGERIO FREITAS DA SILVA - RS33567, LUIZ
OSORIO GALHO - RS30978, MAURICIO RAUPP MARTINS - RS33225
Vistos.
Cuida-se de processo de contas não prestadas em que o candidato, após ser notificado a respeito da informação do órgão técnico, manifestouse sobre os apontamentos, e apresentou documentos a título de apresentação das contas.
A mera manifestação a respeito das informações trazidas pelo órgão técnico, tal como procedeu o candidato, não se confunde com a
prestação de contas final, a qual ¿deve ser feita e transmitida por meio do SPCE¿, nos termos do art. art. 57 da Resolução TSE n.
23.553/2018.
O candidato permanece, portanto, na condição de omisso até o presente momento.
Assim, no intuito de colaboração e informação, determino a intimação da parte, por meio de seu procurador, para que preste contas finais no
prazo de 03 dias pelo sistema SPCE, sob pena de permanecer omisso no seu dever de prestar contas.
Apresentadas as contas, imprima-se ao feito o rito da prestação de contas. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos ao
órgão técnico para análise da manifestação, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para parecer.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0602597-69.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602597-69.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE DEPUTADO ESTADUAL, JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE
Após o Ministério Público Eleitoral informar o possível endereço atual do candidato Julio Cesar Figueredo Doze para que fosse possível a sua
citação, a fim de se manifestar sobre a omissão no dever de prestar contas, foi determinada a sua citação por carta AR, a qual foi assinada por
terceira pessoa.
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Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017, que estabelece que seja pessoal a citação do omisso em prestar
contas, determino a citação de JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE, agora por meio de oficial de justiça, para os fins do art. 52, § 6º, IV, da
referida Resolução.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0600174-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600174-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PODEMOS - PODE INTERESSADO: FABRICIO FARIAS CORREA, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, JOSE
CARDOSO DA SILVA, SANDRO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES, EDUARDO VARGAS PELICIOLLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA - DF31060
Vistos.
Em consulta autorizada (Id 700833) ao Banco Central do Brasil (BACEN), a Secretaria de Controle Interno e Auditoria constatou a existência,
no exercício de 2012, de conta bancária vinculada ao CNPJ do Diretório Estadual do PODEMOS na Caixa Econômica Federal.
Assim, o órgão técnico sugeriu a realização de diligência para obtenção de dados junto à instituição bancária.
Anoto que o sigilo bancário das agremiações é bastante mitigado pela legislação, já que a Resolução TSE n. 21.841/04 estabelecia aos
partidos a obrigação de apresentar os extratos bancários nas suas prestações de contas (art. 14, inc. II, al. `n¿) e, atualmente, a Resolução
TSE n. 23.546/17 determina que os bancos forneçam diretamente à Justiça Eleitoral os extratos bancários das agremiações (art. 6º, § 2º).
Assim, determino a quebra do sigilo bancário do partido político, considerando estarem presentes indícios suficientes da existência da conta
bancária e a necessidade do acesso aos extratos para averiguar eventual trânsito de recursos não declarados à Justiça Eleitoral.
Envie-se requisição à Caixa Econômica Federal para que forneça, no prazo de 20 dias, os extratos da conta bancária n. 3000016020, da
agência n. 433, abrangendo o período de 01.01.2012 a 31.12.2012, transmitindo cópia desta decisão.
Faço constar, para fins de identificação do usuário do serviço bancário, o número do CNPJ do partido: 11.036.509/0001-00.
Vindo as informações da instituição financeira, determino sejam cobertas pelo segredo de justiça nos autos virtuais, de modo que somente
serão acessíveis à parte (agremiação, demais requerentes) e ao MPE.
Cumprida a diligência, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0600424-38.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600424-38.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PODEMOS - PODE, CAMILA DA SILVA DE MOURA, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, JOAO SEVERINO DOS
SANTOS LOPES, RODRIGO MARINI MARONI, DERLI OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos em gabinete.
Torno sem efeito o despacho ID 3635883 pelo qual, em sede de antecipação de tutela, levantei a suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário e o faço considerando o fato novo ocorrido pouco depois de proferir aquela decisão, consistente em virem-me conclusos os
autos do processo n. 0600174-39.2018.6.21.0000, referente a prestação de contas do mesmo partido (PODEMOS) relativa ao exercício de
2012, no qual o órgão técnico emitiu parecer que acolho, no sentido da quebra do sigilo bancário da agremiação em face de indícios de
irregularidades.
À toda evidência, não faz sentido algum, no presente processo, liberar a suspensão sobredita, em sede de cognição sumária, ante uma mera
probabilidade de direito, se naquele outro processo antes mencionado há os prefalados indícios de irregularidade que obviamente, ao menos
por ora, impedem o recebimento de novas quotas do Fundo Partidário.
Dê-se ciência à Secretaria de Controle Interno e Auditoria e, após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0600551-73.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600551-73.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2014 JERONIMO DILAMAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, JERONIMO DILAMAR DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANA BORGES CARDOSO - RS63510
Vistos.
Considerando o teor da certidão da Secretaria Judiciária (ID 3615583), indicando a existência de prevenção relativamente à PC n. 2415.2015.6.21.0000, relatada, à época, pelo Des. Eleitoral Hamilton Langaro Dipp, o qual não mais compõe o Pleno deste Tribunal, determino
seja o presente processo redistribuído ao seu sucessor, nos termos do art. 83, § 2º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 30 de julho de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
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PROCESSO 0602718-97.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602718-97.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RONALDO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, RONALDO LUCIANO RIBEIRO DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Trata-se de omissão de prestação de contas, relativamente a RONALDO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA, candidato ao cargo de deputado
estadual nas Eleições de 2018.
Instado a prestar as contas, o candidato atendeu ao comando, porém sem juntar o necessário instrumento de procuração ao advogado
peticionante, Dr. RODRIGO CARVALHO NEVES, OAB-RS n. 72.085, conforme certidão (Id. 3660683).
ANTE O EXPOSTO, determino, com fulcro no art. 218, § 3º, do CPC, a intimação do advogado em tela para que promova a regularização
processual, no prazo de 5 (cinco) dias.
Atendida a diligência, remetam-se os autos à SCI, para regular processamento das contas. Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN,
Relator.
PROCESSO 0602173-27.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602173-27.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JANE LUCIMARA DA COSTA GOULART DEPUTADO ESTADUAL, JANE LUCIMARA DA COSTA GOULART
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a candidata JANE LUCIMARA DA COSTA GOULART apresentou cópia de três cheques no valor de R$
5.000,00 cada, sem que tivessem sido emitidos nominalmente.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria, em parecer preliminar, apontou a falha, contudo não solicitou fosse juntada a microfilmagem das
cártulas.
A parte, em manifestação acerca do ponto, reconheceu que tal ocorreu devido a falha contábil e juntou declaração do fornecedor de serviços
de que o pagamento dos gastos eleitorais ocorreu por meio dos cheques em tela, porém não diligenciou em apresentar a respectiva
microfilmagem.
Decido.
Segundo a Resolução n. 2.090, de 06.7.1994, do Conselho Monetário Nacional, é vedado às instituições bancárias o acolhimento, para saque
ou depósito, de cheque ao portador de valor superior a R$ 100,00 (cem reais).
Assim, mesmo que os títulos de crédito em questão tenham sido emitidos ao portador, os mesmos somente podem ter sido descontados
mediante o preenchimento do nome do beneficiário.
Ante o exposto, a fim de que a prestadora de contas possa comprovar que o pagamento por meio das cártulas se efetivou, ao cabo, em favor
do emissor dos documentos fiscais representativos das despesas, abro prazo de dez dias, em caráter excepcional, para que a parte acoste aos
autos a microfilmagem dos cheques a serem obtidos junto à instituição bancária.
Atendida a diligência, encaminhe-se o feito à Secretaria de Controle Interno e Auditoria e, a seguir, dê-se nova vista à Procuradoria Regional
Eleitoral. Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos para julgamento.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN,
Relator.
PROCESSO 0601982-79.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601982-79.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLA GODINHO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, CARLA GODINHO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDETE SUZANA PADILHA DA SILVA - RS60343
DECISÃO
Claudete Suzana Padilha da Silva, única procuradora constituída nos autos, comunica que está renunciando aos poderes a ela conferidos pela
candidata, mas deixa de demonstrar a comunicação da parte a respeito dessa pretendida renúncia, providência que cabe aos procuradores,
nos expressos termos do ¿caput¿ do art. 112 do Código de Processo Civil
Dessa forma, intime-se a peticionante para que, no prazo de 10 dias, comprove a comunicação da renúncia à sua procuradora, sob pena
permanecer responsável pela representação de Carla Godinho da Silva nos autos.
Comprovada a comunicação ou transcorrido in albis o prazo, retornem os autos conclusos.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603199-60.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603199-60.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GERTRUDES RIOS MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL, GERTRUDES RIOS MOREIRA
Vistos.
Em razão da falta de prestação de contas o Tribunal adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV, do § 6° do art. 52 da Res. TSE n.
23.553/2017 e expediu mandado de citação para manifestação da candidata no prazo de três dias.
Considerando que a certidão do Id. 3652583 aponta que a impossibilidade de entrega, pelos Correios, da carta de citação enviada ao endereço
informado no pedido de registro de candidatura, em razão do motivo MUDOU-SE, cite-se a candidata por edital, nos termos do art. 52, § 6º,
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inc. IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, pra manifestação no prazo de 03 (três) dias acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e
da informação produzida pela unidade técnica deste Tribunal, sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas
como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução.
Permanecendo a omissão, abra-se vista dos autos para manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 2 (dois) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.

Pautas
PROCESSO 0602380-26.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602380-26.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO LUIS VELHO CLARA DEPUTADO ESTADUAL, MARCELO LUIS VELHO CLARA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL
SANT ANNA HOFFMANN - RS108389, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670 Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS
FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389,
MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602386-33.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602386-33.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO PINTO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO PINTO DA SILVA Advogado
do(a) REQUERENTE: ELISALDO VIEIRA BREHM - RS53366 Advogado do(a) REQUERENTE: ELISALDO VIEIRA BREHM - RS53366
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602431-37.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602431-37.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAGALI TEREZINHA LIMA RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, MAGALI TEREZINHA LIMA
RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON GUERRA ESTIVALETE - RS45771 Advogados do(a) REQUERENTE: WILSON
GUERRA ESTIVALETE - RS45771
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602258-13.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602258-13.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GABRIELA CAROLINE DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, GABRIELA CAROLINE DOS
SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0603653-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603653-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: SARA DE FATIMA BORGES, ELEICAO 2018 SARA DE FATIMA BORGES DEPUTADO ESTADUAL
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602618-45.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602618-45.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDSON TADEU CEZIMBRA DEPUTADO ESTADUAL, EDSON TADEU CEZIMBRA Advogado
do(a) REQUERENTE: MARCIO CESAR SCHIO - RS78543 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO CESAR SCHIO - RS78543
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602478-11.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602478-11.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 IARA TERESA CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL, IARA TERESA CARDOSO Advogado do(a)
REQUERENTE: CLAUDILENE TERESINHA MATZEMBACHER - RS71898 Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDILENE TERESINHA
MATZEMBACHER - RS71898
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602409-76.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602409-76.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ANTONIO DA SILVA BITENCOURT DEPUTADO FEDERAL, JOSE ANTONIO DA SILVA
BITENCOURT Advogados do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901 Advogados do(a) REQUERENTE: TANIA
REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0603148-49.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603148-49.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANDERLEI BORN CALDEIRA DEPUTADO ESTADUAL, VANDERLEI BORN CALDEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791 Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES RS067791
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0603177-02.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603177-02.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO RICARDO DE LIMA BRANDAO DEPUTADO ESTADUAL, PAULO RICARDO DE LIMA
BRANDAO Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901 Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA
REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
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PROCESSO 0602698-09.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602698-09.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PRISCILA DA SILVA VAZ DEPUTADO FEDERAL, PRISCILA DA SILVA VAZ Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602693-84.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602693-84.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEANDRO TEIXEIRA KERN DEPUTADO FEDERAL, LEANDRO TEIXEIRA KERN Advogado
do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO
- RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602007-92.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602007-92.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARLINDO BANDEIRA DEPUTADO FEDERAL, ARLINDO BANDEIRA Advogado do(a)
REQUERENTE: JOAO HENRIQUE LEONI RAMOS - RS82688 Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO HENRIQUE LEONI RAMOS RS82688
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0603092-16.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603092-16.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADRIANA DE COSTA DEPUTADO ESTADUAL, ADRIANA DE COSTA Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602711-08.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602711-08.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANE DE OLIVEIRA BRUFATTO DEPUTADO ESTADUAL, ROSANE DE OLIVEIRA
BRUFATTO Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602054-66.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602054-66.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
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Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 NILTON JOSE SICA MAGALHAES DEPUTADO FEDERAL, NILTON JOSE SICA MAGALHAES
Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318 Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602448-73.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602448-73.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELINO DOS SANTOS MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL, MARCELINO DOS SANTOS
MOREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MARICE BALBUENA DAL FORNO - RS47732 Advogado do(a) REQUERENTE: MARICE
BALBUENA DAL FORNO - RS47732
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602315-31.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602315-31.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CELSO LUIZ SCARPINI DEPUTADO FEDERAL, CELSO LUIZ SCARPINI Advogado do(a)
REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0601942-97.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601942-97.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GIANCARLO ALVES BINA DEPUTADO ESTADUAL, GIANCARLO ALVES BINA Advogado do(a)
REQUERENTE: ROBERTO CLODOIDES FERREIRA GUEDES - RS29904 Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CLODOIDES
FERREIRA GUEDES - RS29904
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0603205-67.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603205-67.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA DEPUTADO FEDERAL, ALEXANDRE WAGNER
DA SILVA BOBADRA Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA REGINA FAGUNDES - RS41373 Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA
REGINA FAGUNDES - RS41373
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/08/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 31 de julho de 2019. (a) Daniel Wobeto - Diretor-Geral
Substituto.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600544-81.2019.6.21.0000
CORREGEDOR: DES. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
ORIGEM: CRUZ ALTA/RS
ASSUNTO: AGRUPAMENTO EM COINCIDÊNCIA N.2DRS1902643668
ELEITORES: SANDRA MARIA MARIOTTI FRONZA, VANIA MARIA MARIOTTI FRONZA
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Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902643668, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
0081123770426, pertencente à SANDRA MARIA MARIOTTI FRONZA e o registro de Incapacidade Civil Absoluta consignado na Base de
Perda e Suspensão de Direitos Políticos do Sistema ELO sob o n. 000107030000, em situação "Ativo", em nome de VANIA MARIA MARIOTTI
FRONZA, referente à comunicação de Incapacidade Civil Absoluta, processo n. 1020001079-0 da Vara Judicial de Tapera/RS.
O argumento sob análise decorreu do processamento de operação de "Revisão" efetuada pela 017ª Zona Eleitoral/RS.
Em que pese os dados identificadores da eleitora não apresentem diferença àqueles consignados na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos no tocante ao nome da mãe, à data de nascimento e ao nome do pai, verifica-se que são pessoas distintas.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 008123770426, em
nome de SANDRA MARIA MARIOTTI FRONZA.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 18 de julho de 2019.
Des. Andre Luiz Planella Villarinho,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600548-21.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600548-21.2019.6.21.0000 - Palmares do Sul - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, ALCEU MOREIRA DA SILVA, LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARILUZ COSTA - RS103396 INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
EDITAL
Edital SJ/CORIP/SEPEP n. 043/2019
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 73, § 2º, inciso I, `b¿, combinado com o inciso V, da Resolução TSE n. 23.463/15, que foi
recebida neste Tribunal a prestação contas relativas às eleições de 2016, Suplementar de Palmares do Sul - apresentada pelo Diretório
Estadual do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO ¿ MDB no Rio Grande do Sul, autuada na classe PC 0600548-21.2019.6.21.0000.
A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de três dias para a impugnação de qualquer interessado, nos termos do artigo 51 da
Res. TSE n. 23.463/15.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS. Porto Alegre, 30 de julho de 2019. Clarissa Amorim Pereira, Seção de Procedimentos
Específicos e Partidários.

Despachos
PROCESSO 0602308-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602308-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 AQUILES RODRIGUES PIRES DEPUTADO ESTADUAL, AQUILES RODRIGUES PIRES
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, BRUNA SANTOS DA
COSTA - RS107863
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de AQUILES RODRIGUES PIRES, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602308-39.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 29 de julho de 2019.
Clarissa Amorim
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0603087-91.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603087-91.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 FLAVIA CRISTINA ABREU DEPUTADO FEDERAL, FLAVIA CRISTINA ABREU
Advogado do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FLAVIA CRISTINA ABREU DEPUTADO FEDERAL, FLAVIA CRISTINA ABREU
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 3694233, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 30 de julho de 2019.
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SANDRO AMANTEA PEREIRA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - PROVIDÊNCIAS
Ação Penal: 46-28.2019.6.21.0002
Protocolo: 8.476/2019
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA
ADV.: André Luis dos Santos Barbosa – OAB/RS 90.861
ADV.: Bibiane Fernandes de Avila – OAB/RS 90.861
R.h.
Tendo o réu apresentado documentação (fls. 380 a 383), tem-se por satisfeita a sua representação nos autos, convalidada a Resposta de
Acusação apresentada assim como o rol de testemunhas, que agora apresenta dados completos para intimação.
Haja vista a juntada do Mandado de Intimação n. 007/2019 cumprido negativo, ao Ministério Público Eleitoral para manifestar-se sobre a oitiva
da testemunha.
Publique-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de julho de 2019.
ANTONIO C. A. DO NASCIMENTO E SILVA,
Juiz Eleitoral.

4ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 021/2019 - 4 ZE/RS
O Doutor Daniel da Silva Luz, Juiz Eleitoral da 004ª Zona de Espumoso-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 Fernando Ferrari, n°
357, em Espumoso/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 do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual - Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Progressitas (PP) de Espumoso/RS
Presidentes: Everton Tadeu Medeiros Almeida e Leoberto Comin
Tesoureiros: João Roberto Rotta Vogel e Dilso Dolci
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Espumoso-RS, 29 de Julho de 2019.
Eu, Aline Terumi Bomura Maciel, Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Daniel da Silva Luz,
Juiz Eleitoral da 004a ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-55.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT- ESPUMOSO/RS (ADV(S) JOSÉ ALBERTO DA SILVA-OAB 31211)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ORSOLIN, JAIR MORAES E ROBERTO CARLOS IOPP (ADV(S) JOSÉ ALBERTO DA SILVA-OAB 31211)
Vistos, etc.
Trata-se de processo Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores (PT), do Município de Espumoso/RS, relativas ao exercício de 2018.
O partido apresentou as contas em 05/04/2019, ou seja, tempestivamente.
Apresentadas as contas, foi publicado o Edital 007/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DEJERS) em 10/04/2019, dando publicidade
às contas. O prazo transcorreu sem impugnação (fls. 63).

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, Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 141, Página: 13

Foi juntada certidão extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, dando conta de nova composição da agremiação
partidária, a contar de 10/04/2019.
Foi determinada a intimação dos atuais dirigentes do partido, para que regularizassem a representação processual (fl. 68). À fl. 72, o partido
fez juntar a procuração.
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 74), previsto no art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, no qual a Unidade Técnica identificou a ausência
do Comprovante de Remessa, à Receita Federal, da escrituração contábil digital e da Demonstração de Resultado do Exercício.
Considerando que o Edital 007/2019 havia sido publicado sem a presença dos dois documentos obrigatórios para publicidade das contas, foi
determinado, à fl. 76, a intimação do diretório municipal e seus dirigentes para que complementassem a documentação, no prazo do art. 34,
§3º da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo ser publicado novo edital para a devida publicidade das contas, na hipótese de apresentação
da documentação pelo partido.
À fl. 78 foi certificado o transcurso do prazo sem a juntada dos documentos.
A Unidade Técnica expediu informação (fl. 79) destacando a imprescindibilidade dos documentos solicitados para análise da prestação de
contas, manifestando-se pelo julgamento de contas não prestadas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 84), em conformidade com a
análise realizada pela Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar prestação de contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Espumoso/RS, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Cumpre destacar, inicialmente, que, embora tenha sido publicado Edital pela Unidade Técnica, quando realizado o Exame Preliminar verificouse que o mesmo foi veiculado sem a documentação prevista na Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 31. A prestação de contas recebida deve: [...]
§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar a Demonstração do
Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do MPE da respectiva jurisdição.
(grifei)
Observada a falha, o partido foi intimado a apresentar a documentação faltante, no prazo de 20 (vinte) dias do art. 34, §3º da Resolução TSE
n. 23.546/2017 e, na hipótese de apresentação, novo edital seria publicado. A intimação ocorreu por meio do defensor constituído nos autos.
Ocorre que, mesmo devidamente intimados para apresentar a documentação, a agremiação partidária deixou decorrer o prazo legal in
albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis.
A Resolução TSE n. 23.546/2017 assim prevê:
Art. 34. Oferecida impugnação ou não, o processo de prestação de contas deve ser preliminarmente examinado pela unidade técnica
responsável pelo exame das contas partidárias que, nesta fase, limita-se a verificar se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente
apresentadas. [...]
§ 3º Verificada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29, a unidade técnica deve informar o fato ao juiz ou relator, para que o
órgão partidário e os responsáveis sejam intimados a complementar a documentação no prazo de vinte dias.
§ 4º Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, a autoridade judiciária pode:
I - julgar as contas como não prestadas, quando não houver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos
oriundos do Fundo Partidário e da origem de recursos;
Os documentos não apresentados pelo órgão partidário são de fundamental importância para a análise das contas. A Unidade Técnica
apontou a ausência do Comprovante de Remessa, à Receita Federal, da Escrituração Contábil Digital e da Demonstração de Resultado do
Exercício.
A ausência do Comprovante da Escrituração Contábil Digital não permite aferir com segurança a validade das informações apresentadas no
Balanço Patrimonial e demais documentos, sendo imprescindível a manutenção de Escrituração Contábil Digital para dar efetividade aos
demonstrativos contábeis apresentados na prestação de contas. Por fim, o envio do SPED contábil à Receita Federal do Brasil e a
apresentação do comprovante à Justiça Eleitoral são os atos garantidores da consistência das informações de cunho contábil prestadas à
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, a Demonstrção de Resultado do Exercício é peça que dá publicidade às contas, sendo necessária para a publicação do Edital de
que trata o art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Sem a referida peça, não é possível oportunizar aos demais partidos e ao Ministério
Público a análise da prestação de contas:
Art. 31. A prestação de contas recebida deve: [...]
§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º, os autos permanecerão disponíveis pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer
interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
§ 3º A Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer
partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam
sujeitos (Lei nº 9.096/1995, art. 35). (grifei)
Assim sendo, entendo que a falta das peças apontadas pela Unidade Técnica inviabiliza a análise das contas, sendo forçoso concluir
pelo julgamento de contas não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 34, §4º, I e art. 46, IV, "b" da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DOS TRABALHADORES (PT) do Município de Espumoso/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do recebimento
de novas quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Diante da notícia do julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018, que afasta a sanção de suspensão
do registro ou anotação do órgão partidário de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, deixo de
aplicar a referida sanção, prevista no art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48 da Resolução 23.464/2015.
Após, arquive-se.
Cumpra-se.
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Diligências legais.
Espumoso, 31 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-16.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : SIDINEI DE SOUZA E LUCIANE PANTZ DE SOUZA (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Campos Borges/RS, relativo ao exercício
de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pela Resolução TSE n.º 23.546/17.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/17, foi
publicado Edital n.º 017/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição n.º 116, página 14, no dia 27 de junho de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 45, I da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 20).
A Unidade Técnica, às fls. 21-25, informou a inexistência de conta-corrente em nome do partido no exercício de 2018, conforme consultas aos
extratos eletrônicos disponibilizados pelas instituições finaceiras à Justiça Eleitoral. No mesmo sentido, observou que não há registros de
distribuição de recursos do Fundo Partidário à agremiação municipal.
Por outro lado, verificou-se a emissão de dois recibos de doação pelo partido, sem informação de registro de utilização ou cancelamento dos
mesmos, concluindo pela intimação da agremiação partidária e seus responsáveis para que prestassem esclarecimentos.
O Ministério Público Eleitoral, à fl. 27, também opinou pela intimação das partes.
Ato contínuo, os interessados foram intimados por meio do seu procurador (fl. 30), todavia houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl.
31).
É o sucinto relatório.
Passo a decidir.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Em que pese o partido tenha se mantido inerte, quando intimado para prestar esclarecimentos no tocante à emissão de dois recibos de
doação, não restou efetivamente comprovada a utilização dos mesmos.
Outrossim, não foi apresentada impugnação ao Edital n. 017/2019 que deu publicidade a declaração de ausência de movimentação de
recursos pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Campos Borges/RS, publicado no Diário Eletrônico da Jutiça Eleitoral em
27/06/2019. Logo, não há elementos nos autos que comprovem eventual recebimento de recursos pelo partido, sendo a emissão dos dois
recibos, no caso em tela, mera impropriedade que não prejudicou a análise das contas como um todo.
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, e estando
superadas as impropriedades, entendo cabível a aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Posto isso, inexistindo impugnação às contas e, considerando as impropriedades indicadas, julgo PRESTADAS E APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Campos Borges/RS, relativas ao exercício de 2018, em conformidade
com o art. 46, inc. II e art. 45, inciso VIII, alínea"a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 31 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-38.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS TRAMONTINI E MARLI FÁTIMA DE VARGAS
Vistos, etc.
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do Município de Espumoso/RS, relativas
ao exercício de 2018.
Foi expedido Informação pela Unidade Técnica (fls. 20/24) e se manifestou o Ministério Público Eleitoral (fls. 26).
Nos termos do art. 30, IV, alínea "e" da Resolução TSE n. 23.546/2017, abra-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias.
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Tendo em vista que foi decretada a revelia das partes (fl. 18), considera-se para todos os efeitos INTIMADOS o diretório estadual do partido e
os dirigentes partidários da agremiação municipal do exercício de 2018.
Transcorrido o prazo com manifestação ou in albis, voltem conclusos para sentença.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 31 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-91.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HENRIQUE AUGUSTO OPPELT-OAB 84234)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO LUIS VISOTO E JOSE ERALDO GREGORY (ADV(S) HENRIQUE AUGUSTO OPPELT-OAB 84234)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Tapera/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi expedido o Parecer Conclusivo de fls. 63/64, concluindo a Unidade Técnica pela desaprovação das contas, tendo em vista as
irregularidades identificadas.
Por sua vez, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral, à fl. 66, também pela desaprovação das contas.
Diante das irregulariades constatadas e parecer emitido tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público Eleitoral, necessária a
aplicação do art. 38 da Res. 23.546/2017:
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no
parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Tapera/RS e seus responsáveis INTIMADOS a se
manifestar quanto às irregularidades apontadas pela Unidade Técnica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 38 da
Resolução TSE n. 23.546/2017, oferecendo defesa e requerendo provas que entender relevantes, sob pena de preclusão.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 31 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-40.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - TAPERA/RS (ADV(S) EUCLECIO NICOLAU SEIBEL-OAB 028754)
RESPONSÁVEL(S) : ELIAS GOULART E IVAN ANDRÉ MOESCH (ADV(S) EUCLECIO NICOLAU SEIBEL-OAB 028754)
Vistos.
Diante do transcurso do prazo da Nota de Expediente n. 086/2019, sem manifestação dos interessados, conforme certificado à fl. 73, dê-se
vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, conforme art. 40 da Res. TSE 23.546/2017.
Após, havendo ou não manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 3 (três) dias, para apresentação de parecer
final, nos termos do art. 757, inc. III, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE).
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 31 de julho de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 005ªZE/RS
Processo: PET - 27-13.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Juiz Eleitoral: FRANCISCO LUÍS MORSCH
Procedência: Alegrete
Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Lucas Matheus Madsen Hanisch-OAB 89752)
Responsável(s) : ALESSANDRO DE LIMA MONTEIRO, JULIANO OLIVEIRA VASCONCELOS, VERA LUCIA DA ROSA MELO e LEONARDO
GUTERRES PEDROSO (Adv(s) Lucas Matheus Madsen Hanisch-OAB 89752)
Vistos.
[...] abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no
prazo comum de 03 (três) dias, nos termos do artigo 45, VII, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
D.L.
Alegrete, 10 de julho de 2019.
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 024/2018-008ZE
A Doutora ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN, Juíza Eleitoral da 008ª Zona de Bento Gonçalves-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 Góes Monteiro, 91, em
Bento Gonçalves, encontram-se disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Res. TSE 23.546/17, a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais:
-Partido Social Liberal-PSL de Bento Gonçalves.
PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no Dejers.
Bento Gonçalves, 30 de julho de 2019.
Eu, Ricardo de Abreu, Chefe de Cartório da 008.ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN,
Juíza Eleitoral.

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-03.2018.6.21.0015
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL KOCHENBORGER E VALOIR CHAPUIS (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas do PROGRESSISTAS - PP de Coqueiros do Sul/RS, referente ao exercício 2017, apresentadas
em 30/04/2018.
Publicado o Edital n.º 14/2018, em 13/07/2018 (fl. 29), não houve impugnações (fl. 45-verso).
Expedido o Relatório de Exame Preliminar (fl. 30), intimado, o partido apresentou manifestação (fls. 33-43).
Realizado o Exame das Contas (fls. 47-8), regularmente intimado (fl. 51), o partido não se manifestou (fl. 52).
Sobreveio Parecer Conclusivo da unidade técnica apontando a existência de impropriedades e de irregularidades, e opinando pela
desaprovação das contas (fls. 53-61).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer no mesmo sentido (fl. 63).
Intimados o partido e seus responsáveis sobre o Parecer Conclusivo, manifestaram-se e juntaram documentos (fls. 67-74).
Determinada à unidade técnica, a análise nos moldes do art. 40 da Res.-TSE n.º 23.546/2017 (fl. 76), foi expedida manifestação sobre as
provas produzidas (fls. 77-8) e aberto prazo para alegações finais às partes.
A agremiação apresentou alegações finais (fls. 84-5) e juntou documentação (fls. 93-117).
O Ministério Público Eleitoral, no prazo para alegações finais, opinou por nova manifestação da unidade técnica para ratificação - ou não
ratificação - da manifestação das fls. 77-8.
Diante do parágrafo único do art. 40 da Res.-TSE n.º 23.546/2017 , foi determinado o retorno dos autos ao MPE, para alegações finais (fl.
124).
O Ministério Público Eleitoral expediu novo parecer, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram conclusos os autos. É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017. Em razão disso, as questões de direito material são reguladas pela
Resolução TSE n.º 23.464/15, e as de direito processual são disciplinadas pela Resolução TSE n.º 23.546/17.
A agremiação partidária apresentou suas contas tempestivamente, em 25/04/2018. No entanto, não foi apresentada a totalidade dos
documentos previstos no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. Salienta-se que o documento da fl. 39 não é, efetivamente, um Parecer da
Comissão Executiva, conforme alegado.
A ausência de apresentação da documentação, como o Parecer da Comissão Executiva, ou do Conselho Fiscal do partido, exigência do inciso
II do art. 29 da Res.-TSE n.º 23.546/2017, é falha que caracteriza impropriedade de natureza formal, que, por si só, não tem o condão de levar
à desaprovação das contas, consoante disposto no § 2º do art. 36 da Res.- TSE n.º 23.464/15. Recomenda-se que para as próximas
prestações das contas, a agremiação apresente a documentação no formato padronizado pelas resoluções desta justiça especializada.
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Além da impropriedade acima mencionada, foram apuradas, pela unidade técnica, irregularidades praticadas pelo partido. Conforme verificado
pela unidade técnica, a agremiação recebeu, no ano de 2017, recursos de origem não identificada:
a) R$ 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta centavos), a título de CREDTEV sem identificação de doador ou contribuinte, identificada no extrato
da fl. 24;
b) R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de contribuição de filiados, sem identificação do doador/contribuinte, e sem trânsito por conta bancária,
conforme registrado, pela agremiação, na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE da fl. 38.
Quanto ao valor identificado no item "b" supra, presumo verdadeira e acolho a alegação da agremiação no sentido de que o lançamento
contábil ocorreu por equívoco, uma vez que não há registro do trânsito desse valor na conta bancária da agremiação nem tampouco
informação de recebimento de doações ou de contribuições nesse montante. Recomendo que, para as próximas prestações de contas, a
agremiação atente para os lançamentos contábeis corretos de suas movimentações financeiras.
No entanto, razão não assiste à agremiação com relação às alegações referentes ao valor de R$ 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta
centavos) creditado na conta bancária da agremiação no dia 23/01/2017: "refere-se a um lançamento de estorno realizado pelo banco na data
de 23/01/2017, conforme pode ser observado pelo comprovante emitido pelo gerente da Caixa Econômica Federal, que consta anexo para a
comprovação" (fl. 68). Isso porque, para os valores creditados na conta bancária da agremiação sem a correspondente identificação do doador
ou contribuinte - recursos de origem não identificada, nos moldes do art. 13 da Res.-TSE n.º 23.464/2015 - deve ser efetuado o recolhimento
ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, "até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias
de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário" (Res.-TSE n.º 23.464/2015, art. 14, caput). Assim, é dever da
agremiação fiscalizar as movimentações de sua conta bancária, e, para os créditos efetuados sem a correspondente identificação, deve
providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional e não o seu estorno, como no presente caso. Além disso, a alegação da agremiação (fl. 68)
de que o estorno foi realizado pela instituição bancária em 23/01/2017 não se sustenta. Isso porque, conforme se verifica na cópia do aviso de
débito, identificado como "Estorno de crédito indevido realizado em 23/01/2017" (fls. 27, 41 e 74), o débito ocorreu em 16/04/2018,
aproximadamente 15 meses após o crédito na conta da agremiação. A não observância, pela agremiação, do procedimento determinado no
caput do art. 14 da Res.-TSE n.º 23.464/2015 caracteriza irregularidade de natureza grave, nos moldes do § 3º do mencionado artigo.
Por fim, a unidade técnica identificou o pagamento, pela agremiação, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por serviços
contábeis (fls. 17 e 40) sem o trânsito pela conta bancária da agremiação. Nos esclarecimentos prestados, a o partido informa que mencionado
pagamento "foi realizado com o saldo em caixa que o partido mantinha" (fl. 68) . Não merece ser acolhida a tese defensiva. Conforme o art. 19
da Res.-TSE n.º 23.464/2015:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa) que observe o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva
transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no
exercício anterior. (grifei)
Ressalta-se que a legislação foi clara no disciplinamento do Fundo de Caixa para pagamentos de pequeno vulto efetuados em dinheiro –
expediente utilizado e mencionado pela agremiação –, não afastando a necessidade de trânsito desses recursos pela conta bancária. Dessa
forma, verifica-se que a agremiação, ao movimentar recursos sem o prévio trânsito pela conta bancária, não cumpriu a determinação da Res.TSE n.º 23.464/2015.
Em que pese o parecer ministerial pela aprovação das contas com ressalvas, entendo que os valores creditados na conta bancária da
agremiação, sem identificação do doador ou contribuinte, e sem o posterior recolhimento ao TRE, por meio de GRU, bem como os valores
utilizados para pagamento de despesas, sem o trânsito prévio pela conta bancária do partido, configuram-se como receitas de origem não
identificada, impedem a fiscalização da licitude das receitas, prejudicam a atuação fiscalizatória desta justiça especializada e constituem
irregularidades insanáveis que tornam inafastável a desaprovação das contas.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PROGRESSISTAS - PP de Coqueiros do Sul/RS, referente ao exercício de
2017, com fundamento no art. 46, III, alínea "a", da Res.-TSE n.º 23.464/15, e:
a) CONDENO ao recolhimento, por meio de GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.584,30 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
trinta centavos) provenientes dos recursos de origem não identificada, acrescidos de multa de 20% - atendendo ao princípio da
proporcionalidade, conforme determinado no artigo 49 caput e § 2º - referentes às receitas de fontes de origem não identificada;
b) DETERMINO a suspensão do repasse de novas quotas do fundo partidário até o esclarecimento da origem dos recursos, nos termos do art.
47, II, da mencionada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores do inteiro teor desta decisão, bem como para que suspendam o repasse de
novas quotas do fundo partidário nos moldes do item "b" supra;
b) intime-se o órgão estadual bem como para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite
da sanção ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário em epígrafe no prazo de 15 (quinze) dias.
Efetuado o desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada
aos autos a GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intime-se o
órgão partidário municipal e seus responsáveis para que promovam o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição dos devedores no CADIN nos termos do art. 60, I, "b" da Resolução TSE nº 23.464/15.
Quitada a dívida, arquive-se.
Carazinho, 30 de julho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-20.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) MAIK MULLER CESAR-OAB 43123)
RESPONSÁVEL(S) : THAÍSE ALBUQUERQUE (ADV(S) ANDRE LUIS DE AZEVEDO-OAB 83459, JORDANA MULLER-OAB 111085, JOÃO
PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO-OAB 79887 E NORTON LORENZI-OAB 83309), JULIO CLAÚDIO CARVALHO DE SOUZA
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Diante da certidão da fl. 98, intimem-se os atuais responsáveis pela agremiação, bem como os responsáveis pelo exercício financeiro, acerca
da presente prestação de contas, para manifestação, querendo, no prazo de 30 dias.
No mesmo prazo, deverão constituir procurador, sob pena de revelia.
Decorrido o prazo, reautue-se o feito, incluindo-se as partes mencionadas na certidão da fl. 98 como responsáveis neste processo.
Carazinho, 30 de julho de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N° 239/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – 42-49.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS – 2018
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO LIBERAL – PL (ADV. ADROALDO GERVÁSIO STÜRMER DA SILVEIRA – OAB/RS 34.808 e ADV. MÁRCIA ANDREIA
SONEGO DA SILVEIRA – OAB/RS 72.487)
RESPONSÁVEIS: MÁRIO MARTINS DO NASCIMENTO – Presidente e ULF LEONEL DRECHSLER – Tesoureiro (ADV. ADROALDO
GERVÁSIO STÜRMER DA SILVEIRA – OAB/RS 34.808 e ADV. MÁRCIA ANDREIA SONEGO DA SILVEIRA – OAB/RS 72.487)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar acerca do Parecer do Ministério Público Eleitoral da fl. 38, para manifestação no prazo de 3 (três) dias, nos moldes do art.
75, da Res. - TSE nº 23.553/2017.
Andréa Ferretto Richter
Chefe do Cartório da 15ªZE.

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 042/2019
A Excelentíssima Senhora Drª Juliana Pasetti Borges, Juíza Eleitoral Substituta desta 017ª Zona de Cruz Alta/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 Venâncio Aires, 1174,
em Cruz Alta, 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,
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.546 de 18 de dezembro de 2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos
às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Boa
Vista do Cadeado/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 se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral determinou a publicação do
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Cruz Alta-RS, 31 de julho de 2019.
Eu, Ricardo Pires Dallarosa, Chefe de Cartório Substituto da 17ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA PASETTI BORGES,
Juíza Eleitoral Substituta da 017ªZE

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 204/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-58.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Aratiba
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE ARATIBA/RS (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
RESPONSÁVEL(S) : ADECIR ANTONIO STROHER, AMERICO ANTONIO DA CUNHA E JONAS THIAGO MEZZAROBA (ADV(S) ELIO
FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
Vistos.
Decorrido o prazo para apresentação de defesa pelo partido e respectivos responsáveis, dê-se vista às partes para que apresentem alegações
finais, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos para sentença.
Erechim, 30 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-18.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra do Rio Azul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : DIRCEU AGOSTINHO FIABANI E MARLI FATIMA ZEIST FIABANI
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas – omissão – do Partido Social Democrático- PSD de Barra do Rio Azul/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o Cartório informou acerca da omissão (fls. 02), e foi realizada a notificação dos
responsáveis da agremiação através das Cartas de Notificação nº 21 e 22/2019 (fls. 03-05), tendo transcorrido o prazo sem manifestação e/ou
apresentação das contas.
Determinou-se a autuação do processo e a intimação dos órgãos de direção partidária nacional e estadual para a suspensão do repasse das
quotas do fundo partidário, nos termos do artigo 30, inciso III da Resolução TSE n. 23.546/2017. Ainda, foi declarada a revelia do partido e dos
responsáveis, haja vista que permaneceram inertes após a notificação para prestar contas e constituir advogado (fls. 07).
Com base nos dados disponíveis à Justiça Eleitoral, certificou-se a ausência de emissão de recibos de doação e do recebimento de repasses
ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, e verificou-se também a inexistência de extratos bancários vinculados ao CNPJ do partido (fls.
16-17).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu a aplicação das sanções cabíveis ao partido (fls. 19).
Intimados para manifestação quanto aos documentos apresentados nos autos, as partes permaneceram inertes (fls. 22).
Vieram os autos conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após analisado o conteúdo destes autos, verifico que devem ser julgadas não prestadas as contas do Partido Social Democrático- PSD de
Barra do Rio Azul/RS.
Com efeito, observa-se que a agremiação teve vigência ao longo do exercício financeiro de 2018. Portanto, mesmo sem movimentação
financeira, possuía o dever legal de prestar contas, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.096/1995 e dos artigos 4º, V, “b”, c/c 28, I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no artigo 30 da Resolução supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, mostrando-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas, conforme
dispõe o art. 46, inciso IV, alínea "a", do referido diploma:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas;
III – DISPOSITIVO:
ANTE O EXPOSTO, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático- PSD de Barra do Rio Azul/RS, relativamente ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, com as sanções advindas do art. 48 do mesmo
diploma legal.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político, da omissão na apresentação das contas e de
que o repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, arquivem-se com baixa.
Erechim, 30 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 206/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-33.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barra do Rio Azul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MURILO ANTONIO ALBERTONI BAGATINI-OAB 101713)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIA TERESINHA TONIN CAOVILA E ANDERSON JUNIOR CAOVILA (ADV(S) MURILO ANTONIO ALBERTONI
BAGATINI-OAB 101713)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018 do Partido Republicano Brasileiro- PRB de Barra do
Rio Azul/RS.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fls. 14.
Analisadas as contas pela unidade técnica (fls. 15-18), foi emitida manifestação informando o registro de pequena movimentação financeira
nos extratos apresentados pelo partido, e, por outro lado, a inexistência de emissão de recibos e informações quanto ao registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada (fls. 20).
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Aberta vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o prazo legal de 03 (três) dias transcorreu
em branco (fls. 23).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro- PRB de Barra
do Rio Azul/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período. (Incluído pela Lei 13.831/2019)
Analisando-se os extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral (fls. 16), verifica-se que a conta bancária do partido registrou uma operação
de crédito, realizada no dia 16/08/2018, no valor de R$10,00 (dez reais), identificada com o CPF da depositante (743.388.200-63). A unidade
técnica consignou, ainda, que a doadora Marcia Teresinha Tonin Caovila não se enquadra na relação de pessoas indicadas como fontes
vedadas.
Por outro lado, não foram registradas informações acerca da emissão de recibos de doação no exercício financeiro bem como de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme apontado pela unidade técnica (fls. 15).
Verifica-se, assim, que registrada uma única operação de crédito na conta mantida pela agremiação partidária, e considerando o ínfimo valor
do lançamento, não o considero relevante a ponto de caracterizar irregularidade na declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente à declaração.
Desta feita, considero prestadas e aprovadas com ressalvas as contas partidárias, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução
TSE n. 23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 45. (…) VIII - (…) b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do Partido
Republicano Brasileiro- PRB de Barra do Rio Azul/RS, com fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "b", da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações supra, arquive-se com baixa.
Erechim, 30 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-20.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mariano Moro
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE MARIANO MORO/RS (ADV(S) CLEOCIR BARBIERI-OAB 70851)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO MOCELIN E GILBERTO BAZZAN (ADV(S) CLEOCIR BARBIERI-OAB 70851)
I – RELATÓRIO:
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro- MDB do Município de Mariano Moro/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Juntaram documentos de fls. 02-41.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Exame Preliminar (fls. 51), tendo transcorrido em branco o prazo para
manifestação.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 53-54). Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 56).
Intimados o partido e os responsáveis para apresentação de defesa (fls. 59), houve o decurso do prazo sem manifestação. Na sequência,
transcorreu em branco o prazo para apresentação de alegações finais (fls. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro- MDB do Município de Mariano Moro/RS.
A prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária e não foi instruída com todos os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador
habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a existência de impropriedade, qual seja a ausência de Comprovante de Remessa, à
Receita Federal, da Escrituração Contábil Digital. No entanto, a falta do documento não é capaz de comprometer a regularidade da prestação
de contas, haja vista que foi possível analisar as movimentações de receitas e despesas apresentadas pelo partido durante o exercício
financeiro.
Nesse sentido posiciona-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE REMESSA, À RECEITA FEDERAL, DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE DECLARAÇÃO DE CONTACORRENTE. IMPROPRIEDADES QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE CONTÁBIL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA APENAS 5,44% DOS RECURSOS ARRECADADOS. RECOLHIMENTO DA
QUANTIA CONSIDERADA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Identificadas a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal, bem como da declaração de contacorrente, ainda que sem movimentação. Falhas que não impedem a análise das contas.
(...)
4. Aprovação das contas com ressalva. (TRE-RS – PC 4180 - PORTO ALEGRE – RS, Acórdão de 13/05/2019, Relatora MARILENE
BONZANINI, Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 86, Data 15/05/2019, Página 7).
Embora o Ministério Público Eleitoral tenha opinado pela desaprovação das contas em seu parecer de fls. 56, a ausência do documento não é
relevante a ponto de caracterizar irregularidade na prestação de contas, uma vez que foi possível a análise da movimentação financeira da
agremiação partidária no exercício e não foram encontradas outras impropriedades ou irregularidades.
Assim, como a impropriedade apontada não trouxe prejuízos no tocante à aferição da movimentação financeira realizada pelo órgão partidário
no período, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro- MDB do Município de Mariano
Moro/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Erechim, 30 de julho de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-47.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CLÓVIS ODACIR DOS SANTOS GOTTLIEBS-OAB 90561 E MOODI
MARQUES FILHO-OAB 93560)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI SALING E CLÓVIS ODACIR DOS SANTOS GOTTLIEBS (ADV(S) CLÓVIS ODACIR DOS SANTOS GOTTLIEBSOAB 90561 E MOODI MARQUES FILHO-OAB 93560)
Vistos.
Considerando a emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, proceda-se à intimação 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, nos termos do art. 38 da Resolução TSE
23.546/2017.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Itaqui, 30 de julho de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 22-65.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE ITAQUI (ADV(S) FABIANE ROCHA BERRO-OAB 62626 E ROGER ERNANI
RIBEIRO GARCIA-OAB 54698), IVETE BEZERRA CONCEIÇÃO PÍFFERO E JAIME DA SILVA PÍFFERO (ADV(S) ROGER ERNANI RIBEIRO
GARCIA-OAB 54698), MARCOS SANTOS DOS SANTOS E ONEIDE HOLWEG MACHADO
Vistos.
Considerando a emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, proceda-se à intimação 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, nos termos do art. 38 da Resolução TSE
23.546/2017.
Diante da abertura de novo prazo para manifestação, fica facultada a retirada dos autos em carga conforme solicitado à fl. 119.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Itaqui, 30 de julho de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-02.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Maçambará
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : MARLEY TEREZINHA CARPES POSSAMAI E MARIA JUSSARA KERPEL (ADV(S) MARIA RUDIANA DILKIN SILVAOAB 65944)
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - MAÇAMBARÁ (ADV(S) MARIA RUDIANA DILKIN SILVA-OAB 65944)
I - RELATÓRIO
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira de
Maçambará/RS, com protocolo em 30/04/2019 (fl.02).
Publicado o Edital n. 13/2019, em 10/05/2019 (fl. 30), o prazo legal transcorreu sem que qualquer impugnação fosse apresentada, conforme
certidão de fl. 34.
Presentes todos os documentos elencados no rol do art. 29 da Resolução 23.546/2017 e não havendo identificação de irregularidades nas
contas, a unidade técnica (fl. 57) e o Ministério Público Eleitoral (fl.59) manifestaram-se pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais apresentadas pelo PSDB de Maçambará, referente ao exercício de 2018.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente (30/04/2019).
Os documentos elencados no art. 29, da Resolução TSE 23.546/2017, foram devidamente apresentados.
Consoante parecer técnico conclusivo, corroborado pelo parquet eleitoral, o partido em exame obedeceu a legislação eleitoral no que se refere
a disciplina de receitas e gastos partidários. Não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário, de origem vedada ou não identificada.
Da análise dos documentos apresentados, não foram constadas impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de
modo que sua aprovação é medida que se impõe.
II - DISPOSITIVO.
Isso posto, JULGO APROVADA a prestação de contas do Partio da Social Democracia Brasileira de Maçambará/RS, relativa ao exercício de
2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/17, ante os fundamentos acima mencionados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Itaqui, 30 de julho de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-86.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES DE 2018
PROCEDÊNCIA: Maçambará
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL
RESPONSÁVEL(S) : TAIS MICHELI SOARES BACELAR E LUIZA VIEIRA GONÇALVES
I - RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de processo de não prestação de contas eleitorais do Partido Liberal de Maçambará/RS, referente às Eleições de 2018.
Instruídos os autos com as informações sobre a) extratos bancários eletrônicos, b) eventual recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEPC) ou de fontes vedadas/origens não identificadas e c) sobre emissão de notas fiscais de
possíveis gastos (fl. 04.
Citadas as partes (fls. 19-20 e 27), não houve a apresentação das contas ou de manifestação sobre a omissão (fl. 28).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 31).
Vieram os autos conclusos.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Como sabido, o regular funcionamento partidário exige a observância das regras atinentes à prestação de contas eleitorais, conforme as
disposições da Lei 9.504/1997 e, para as Eleições de 2018, da Resolução TSE 23.553/2017.
O art. 52, §1º, da Resolução TSE 23.553/2017, assim dispõe:
“Art. 52 As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos:
I - o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo turno.
[...]”
Considerando que o Partido Liberal (anteriormente denominado Partido da República) participou do 1º Turno, concorrendo à Presidência da
República, com a coligação “PARA UNIR O BRASIL” (PSDB-PTB-PP-PR-DEM-SOLIDARIEDADE-PPS-PRB-PSD), e do 1º e 2º Turno,
concorrendo
ao
Governo
do
Rio
Grande
do
Sul,
com
a
coligação
“RIO
GRANDE
NO
RUMO
CERTO”
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(MDB/PSD/PSB/PR/PSC/PATRIOTA/PRP/PMN/PTC), incide a obrigação legal, para todas as esferas do referido partido político, de prestar
contas à Justiça Eleitoral referentes aos dois turnos de votação até o vigésimo dia posterior à realização do 2º turno, prazo que, nas Eleições
de 2018, encerrou-se em 27/11/2018.
Compulsando os autos, observa-se que o Partido Liberal de Maçambará não cumpriu com suas obrigações legais, não prestando suas contas
até o prazo legal e permanecendo omisso após ser regularmente citado.
Dos documentos acostados, verifica-se a inexistência de: 1) movimentação bancária e de abertura de conta específica; 2) recebimento de
recursos do Fundo Partidário ou do FEPC; 3) recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada; e 4) indícios de
realização de gastos.
Ressalta-se que a inexistência de movimentação financeira não desobriga o partido de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 48,
§º11, da Resolução TSE 23.553/2017.
Ainda, conforme extratos eletrônicos disponibilizados pelas instituições financeiras, verifica-se a inexistência de abertura de conta bancária
específica para a campanha de 2018, descumprindo-se o art. 10, §2º, da Resolução supramencionada.
Sendo assim, não tendo o partido apresentado contas, o julgamento da prestação de contas como NÃO PRESTADAS é medida que se impõe,
em conformidade com o art. 30, IV, da Lei 9.504/97 e do art. 77, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.553/2017, com a sanção de perda do
direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto durar a omissão.
No que se refere à sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, prevista no art. 83, II, da Resolução TSE
23.553/2017, deixo de aplicá-la nos autos do presente processo de prestação de contas, em respeito à medida cautelar proferida – pendente
de referendo do Plenário do STF - na ADI 6.032/DF pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na data de 16/05/2019, aplicada analogicamente às
prestações de contas eleitorais, de modo que referida penalidade deverá ser objeto de procedimento específico.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Liberal de Maçambará/RS, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 30, IV, da Lei 9.504/97 e do art. 77, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, até que seja regularizada a prestação de contas das
Eleições de 2018, com fundamento no art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se pessoalmente as partes e o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se o órgão nacional e estadual do partido dos termos da decisão para que se abstenham de realizar
repasses de novas cotas do Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas das Eleições em exame.
Após, arquivem-se.
Itaqui, 30 de julho de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-88.2018.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - MAÇAMBARÁ (ADV(S) ANDRESSA GEREMIA-OAB 104261)
RESPONSÁVEL(S) : DÉCIO SILVESTRE BASTIANI DE DAVID E MILTON AUGUSTO FIORIN SOARES (ADV(S) ANDRESSA GEREMIAOAB 104261)
I - RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Progressistas de Maçambará, referente ao exercício 2017.
Não havendo a apresentação de contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral procedeu às notificações previstas no art. 30, I, da Resolução TSE
23.546/2017 (fls. 02-06).
Em 10/07/2018, a agremiação apresentou suas contas (fls. 18-58), as quais foram recebidas por este juízo.
Publicado o Edital n. 35/2018 em 27/08/2018, o prazo legal transcorreu sem apresentação de impugnações (fl.74).
Em exame preliminar (fl. 75), a unidade técnica verificou a ausência de documentos obrigatórios arrolados no art. 29 da Resolução
23.464/2015. Intimados, não houve complementação da documentação pelas partes (fl.81).
Em exame das contas (fls.82-84), o analisador detectou a existência de indícios de irregularidades. Intimado, não houve manifestação do
partido em relação às falhas indicadas (fl. 87).
No parecer conclusivo (fl. 88), a unidade técnica apontou irregularidades, opinando pela desaprovação das contas em exame. No mesmo
sentido, o parquet eleitoral apresentou parecer pela desaprovação em razão da 1) apresentação extemporânea das contas e da 2) ausência de
apresentação integral dos extratos bancários do exercício de 2017 (fl. 90-91).
Diante da indicação de irregularidades, o órgão partidário e os respectivos responsáveis foram intimados para apresentação de defesa, mas
permaneceram silentes (fl.96).
Não houve apresentação de alegações finais pelas partes (fl.100).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral ratificou parecer anteriormente apresentado.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias do Progressistas de Maçambará, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam,
respectivamente, os aspectos materiais e processuais da prestação de contas do exercício financeiro de 2017.
Da análise dos autos, nota-se que não houve aplicação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário.
No que se refere ao cumprimento das normas legais e de natureza financeira, verifica-se a existência de irregularidades que, analisadas em
conjunto, impõem a desaprovação das contas partidárias em exame, em que pese a irrisória movimentação financeira no exercício.
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Primeiramente, verifico que as contas foram intempestivamente apresentadas (10/07/2018), conforme previsão do art. 28 da Resolução TSE
23.464/2015, o qual define a data de 30 de abril do ano subsequente como prazo limite para entrega das contas à Justiça Eleitoral.
Nos termos do parecer conclusivo (fl.88), foram identificadas as seguintes irregularidades, as quais passo a analisar individualmente:
1) Não utilização do Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA (item 1.a do Relatório de Exame – fl. 82)
A prestação de contas não foi elaborada através do SPCA, descumprindo-se o art. 29 da Resolução 23.464/2015, em que pese a intimação do
partido para que assim procedesse (fl.61). Referido sistema tem como objetivos a celeridade, a uniformização e a transparência, sendo,
inclusive, através desse sistema que a Justiça Eleitoral tem condições de realizar o cruzamento dos dados com outros sistemas a fim de
melhorar a fiscalização das contas.
Portanto, referida irregularidade é de natureza grave haja vista que prejudica a transparência das contas e sua análise pela Justiça Eleitoral.
2) Ausência de apresentação de documentos (item 1.b do Relatório de Exame – fl. 83)
Os documentos elencados no art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015 foram parcialmente apresentados, havendo a ausência de documentos
fundamentais para a análise das contas, como é o caso a) do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal e b)
dos extratos bancários refentes aos meses de novembro e dezembro/2017.
Com a ausência do comprovante de remessa digital da escrituração contábil não se tem como aferir com segurança a validade das
informações apresentadas no Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados, de modo que o envio do SPED contábil à Receita Federal
do Brasil e a apresentação do citado comprovante garantem a consistência das informações de cunho contábil prestadas à Justiça Eleitoral.
Outrossim, a falta de extratos bancários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017 impede a efetiva fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral sobre a origem e a destinação dos recursos movimentados pelo partido, esvaziando o principal objetivo do processo de
prestação de contas partidárias.
Dessa forma, a existência concorrente de irregularidades, as quais prejudicaram gravemente a transparência das contas e impediram sua
efetiva análise pela Justiça Eleitoral, exigem a desaprovação das presentes contas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Progressistas de Maçambará relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da
Lei nº 9.096/1995 e do art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se as partes através de publicação no DEJERS e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado da decisão, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquive-se.
Itaqui, 30 de julho de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-06.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2012 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Apresentação Intempestiva - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) EDISON RIBEIRO GALVAO-OAB 30448)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS TAFFAREL, TOMAS AMADEU ZANON MORO E CECILIA SANTI BANDEIRA (ADV(S) EDISON RIBEIRO
GALVAO-OAB 30448)
Vistos, etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em substituição a apresentação de Prestações de Contas Partidária,
referente ao Exercício Financeiro de 2012 do Movimento Democrático Brasileiro, de Boa Vista das Missões.
Apresentada intempestivamente a Declaração, foi publicada por meio de Edital (fl. 11/12), tendo ocorrido o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 13).
Efetuada a análise quanto às informações de que trata o Art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017, não foram encontradas informações quanto à
emissão de Recibos de Doações, e tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário, bem como não foram encaminhados os
extratos bancários para fins de verificação quanto a veracidade das informações prestadas (fl. 19).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 22).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de prestação de contas partidária anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Boa Vista das Missões relativa ao exercício
de 2012.
Observo que, no caso em tela, que o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado nos arts. 28, § 3º, e
45, ambos da Resolução do TSE nº 23.546/2017. Nesse particular, é verdade que as contas relativas ao exercício 2012 deveriam ser
apresentadas em conformidade com a Resolução n. 21.841/04, do TSE, e, ainda, em observância à normativa da Resolução n. 23.546/2017.
Contudo, a edição da Lei 13.165/2015 - relativamente à ação processsual-administrativa de prestação de contas, medida de controle dispensou em determinadas hipóteses e sob condições, tal apresentação, o que visa a facilitar sobremaneira o controle daquelas hipóteses
que verdadeiramente exigiriam atenção, dispensando-se para os casos (maioritários) em que nada se apresenta - ou não há qualquer
movimentação financeira partidária.
Assim, entendo que não há impossibilidade material para se aplicar, de imediato, a normativa prevista na Resolução 23.546/2017, mormente
pelos princípios da economicidade e da informalidade, principalmente pelo fato de que se não houve movimentação da conta (e a boa-fé se
presume), não havendo que se falar em prestação de contas. Há, ainda, na forma do art. 37 da Constituição, o dever de eficiência na gestão
dos recursos humanos da Justiça Eleitoral, de tal forma que se deve racionalizar a conferência, a investigação e a análise burocrática, a fim de
evitar gastos inuteis ou sem efetividade - que na prática abarrotam os Cartórios Eleitorais sem qualquer efetividade.
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Não é razoável uma interpretação - à luz da Constituição e de seus princípios fundamentais (art. 1º, inciso V) - de que uma regra novel, que
venha a beneficiar o funcionamento/gestão dos partidos e "atualizar" a Lei - e portanto promover a democracia mais realista - seja interpretada
restritivamente, ex nunc, principalmente quando não há indícios quaisquer de que tenha havido irregularidades partidárias, no período nãoeleitoral. É um postulado interpretativo que não se pode interpretar as leis de forma a presumir a fraude.
Por fim, cumpre notar que o que a jurisprudência do TRE veda é a aplicação retroativa de normas mais gravosas e ou restritivas, com o
objetivo final de garantir a segurança jurídica e estabilidade, fundamentos do Estado de Direito. Outrossim, a regra não diz com o processo
eleitoral em si (art. 16 da Constituição), mas com atividades administrativas de fiscalização e de acompanhamento dos partidos, na linha do art.
17 da Constituição, que não pode e não deve se limitar à Justiça Eleitoral - daí a ausência de prejuízo ao dever de fiscalização e de
transparência.
Veja-se, nesse particular RE 202-61.2016.6.21.0000 e RE 78-88.2015.6.21.0029:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Municipal. Doação de fonte vedada. Art. 31, II, da Lei n.9.096/95. Exercício
financeiro de 2014.
Matéria preliminar afastada. Manutenção apenas do partido como parte no processo. A aplicabilidade imediata das disposições processuais da
Resolução TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos dirigentes partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material.
Inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/2015, que alteraram o teor do art. 37 da Lei n. 9.096/95, aos fatos ocorridos
antes da sua vigência.
Recebimento de recursos de fonte vedada. Doações de valores realizadas por servidores públicos municipais, titulares de cargos demissíveis
"ad nutum", na condição de autoridades e desempenhando funções de direção ou chefia. Nova orientação do TSE no sentido de que verbas de
origem não identificada e de fontes vedadas devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n.
23.464/15. Manutenção da suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de dois meses. Provimento negado. (RE 20261.2015.6.21.0000)
Recurso. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício 2014. Aprovam-se as contas quando o relatório conclusivo
identifica como única irregularidade a falta de apresentação da contabilidade de exercícios anteriores. Situação que implica apenas no
julgamento daquelas como não prestadas, não podendo constituir causa de desaprovação da prestação de contas de exercício
posterior. Despicienda, in casu, a citação da agremiação para oferecimento de defesa, conforme dispõe a novel Resolução TSE n. 23.464/15,
diante da reforma da sentença no sentido da aprovação das contas. Provimento. (RE 78-88.2015.6.21.0029)
Dito isso, verifica-se, do histórico das prestações de contas apresentadas ante a este Juízo ao longo dos anos que a grande maioria delas são
apresentadas sem movimentação de qualquer espécie, sendo de conhecimento público que as agremiações em pequenas localidades, como o
caso em comento, não possuem sequer estrutura física ou de pessoal, tendo seu funcionamento restrito aos períodos próximos aos pleitos
eleitorais.
Neste sentido, veio a Lei 13.165/15, ao permitir a entrega de Declaração de Ausência de Recursos pelas agremiações municipais, que as
prestações de contas apresentadas por essas agremiações fossem ajustadas à realidade da grande maioria dos partidos em pequenas
localidades, garantindo a regularidade dessas, ao mesmo tempo em que não é prejudicada capacidade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, pois
as informações dos extratos bancários das contas bancárias abertas com o CNPJ das agremiações é regularmente repassada pelo Banco
Central do Brasil a Justiça Eleitoral, quando existente, bem como toda doação a ser recebida pelos partidos devem ser efetuadas por meio do
Sistema de Emissão de Recibos Eleitorais disponibilizado às agremiações no sítio do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, permitindo aferir
de antemão os recursos arrecadados pelas agremiações.
Não obstante, a manifestação técnica refere especificadamente a verificação realizada, visto que indica que foi publicado edital dando ciência
da apresentação da declaração aos eventuais interessados, sendo que não houve impugnação. Além disso, aponta que não há extrato
bancário encaminhado pela instituição financeira, não havendo informações da distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão
municipal, tampouco de emissão de recibos de doação, corroborando com a declaração partidária de que não houve a efetiva arrecadação de
recursos.
Finalmente, destaco, a aplicação retroativa da regra NÃO afasta eventual ilicitude cometida, na forma da Lei Penal Eleitoral, desde que sejam
suscitados ou demonstrados eventuais atos criminais ou administrativos, passíveis de punição - inclusive a utilização indevida da regra que
dispensa a prestação de contas.
Ante o exposto, considero PRESTADAS e APROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Boa Vista
das Missões relativas ao exercício 2012, nos termos do art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros do julgamento das contas nos Sistemas de Prestação de Contas e após, arquive-se.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 30 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-59.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DAMR
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
RESPONSÁVEL(S) : AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO E EDILSON CONCEICAO DOS SANTOS (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMAOAB 29837)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de São José
das Missões – RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 e documentos anexos (fls. 02/09).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, I da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 14/15), não havendo impugnação às contas (fl. 15-v), bem como intimado o Ministério Público da apresentação das contas (fl.
16).
Foi informado pelo Cartório a inexistência de movimentação financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a
ausência de transferências intrapartidárias (fl. 17/19).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas (fl. 20).
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Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, do município de São José das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a referida declaração, estando sua
situação contemplada no dispositivo legal supramencionado, e, após verificada a exatidão da declaração prestada com os dados
disponibilizados à base de dados da Justiça eleitoral, cabendo seu integral acolhimento.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT, do município de São José das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros de praxe nos Sistemas relativos a Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 30 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-07.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DAMR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Pedro das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CLÊNIO ALBERTO LOVIS TRENTIN-OAB 51389)
RESPONSÁVEL(S) : REGIS BRIZOLLA DE OLIVEIRA E JOÃO ELIAS GUIMARÃES BINELLO (ADV(S) CLÊNIO ALBERTO LOVIS TRENTINOAB 51389)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de São Pedro das
Missões – RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 e documentos anexos (fls. 02/05).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, I da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 10/11), não havendo impugnação às contas (fl. 11-v), bem como intimado o Ministério Público da apresentação das contas (fl.
12).
Foi informado pelo Cartório a inexistência de movimentação financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a
ausência de transferências intrapartidárias (fl. 13/15).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas (fl. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores
- PT, do município de São Pedro das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a referida declaração, estando sua
situação contemplada no dispositivo legal supramencionado, e, após verificada a exatidão da declaração prestada com os dados
disponibilizados à base de dados da Justiça eleitoral, cabendo seu integral acolhimento.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, do município de São Pedro das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros de praxe nos Sistemas relativos a Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 30 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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34ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 01/2019 - 34ª ZE/RS
Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2019, a 34ª Zona Eleitoral de Pelotas, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
008/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 19/02/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral de Pelotas.

46ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, a 046ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos
n. 12/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 28/03/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral da 046ª ZE.

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 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.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, volte concluso para sentença.
D. L.
São Francisco de Paula, 30 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-05.2019.6.21.0048
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) : PDT SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) DANIELE SANDRI SOLIGO-OAB 72181)
RESPONSÁVEL(S) : ORLANDO CASTELO BRANCO NETO E CRISTIANE AUGUSTA PREVEDELLO (ADV(S) DANIELE SANDRI SOLIGOOAB 72181)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PTB do Município de São Francisco de Paula/RS, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Juntaram documentos de fls. 02-50; 63-64 e 73-80.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Exame da Prestação de Contas (fl. 66-68), apontando inconcistências na
prestação de contas apresentada.
Devidamente intimado, o partido apresentou documentos e retificou a prestação de contas através do Sistema SPCA.
Ato contínio, sobreveio novo Exame da Prestação de Contas (fls. 82-84) e Parecer Conclusivo opinando pela aprovação das contas, posto que
regulares (fls. 87-88) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fls. 91).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de São Francisco de Paula/RS. A
prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existirem impropriedades ou irregularidades nas mesmas. Dada vista dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o Parecer Conclusivo.
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Ante o exposto, APROVO as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de São Francisco de Paula/RS, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
São Francisco de Paula, 30 de julho de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-76.2016.6.21.0052PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2015 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : ALDIMAR PEREIRA MACHADO E PAULO RONI DA SILVA OLIVEIRA (ADV(S) ADRIANA BONIATTI OAB/RS Nº
60.678)
Vistos.
Trata-se de processos de prestação de contas partidárias do diretório municipal do Partido Social Democrático - PSD de São Luiz Gonzaga,
referente ao exercício financeiro 2015.considerando a juntada da guia de recolhimento dos valores de origem não identificada e o cumprimento
integral da decisão de fl. 21, arquive-se o presente feito.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 29 de julho de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-89.2015.6.21.0052 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2014
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) CLODOMIRO DORNELES DA SILVA-OAB 11771)
Vistos.
Trata-se de processos de prestação de contas partidárias do diretório municipal do Partido Social Democrático - PSD de São Luiz Gonzaga,
referente ao exercício financeiro 2014.
Considerando a juntada da guia de recolhimento dos valores de origem não identificada e o cumprimento integral da decisão de fls. 95/96,
arquive-se o presente feito.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 29 de julho de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 057 ZE
Processo: 341-02.2016.6.21.0057
Protocolo: 150.043/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas Eleições Municipais 2016
Partido: Partido Social Cristão de Uruguaiana-RS
Responsáveis: Isaias Inchauste Pires (Presidente) e Victor Maiko Berny Aimon (Tesoureiro)
Advogados: Cláudia Maria Quintana Castro OAB/RS 68.996
Luiz Alberto Pirotti OAB/RS 5.358
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO do Município de Uruguaiana referente às Eleições Municipais 2016.
Em 3 de março de 2017, foi prolatada sentença de desaprovação das contas (fls. 12) por este Juízo. Interposto o recurso eleitoral pelo partido,
o TRE-RS anulou a referida sentença (fls. 19) por ausência de citação dos dirigentes partidários.
Retornados os autos ao 1º grau, procedeu-se, então, à citação por meio da Carta n. 375/2017 (cópia na fl. 21), do Mandado de Intimação n.
003/2018 (cópia na fl. 22) e da publicação do Edital n. 010/2018 (despacho de fls. 23 e cópia na fl. 24).
Procedeu-se ao Procedimento Técnico de Exame de Contas de Partido Político (cópia na fl. 26), que opinou pela intimação do Partido para
prestar esclarecimentos acerca das irregularidades detectadas e suprir a documentação exigida pela legislação eleitoral. O advogado da parte
requereu dilação do prazo, momento em que ocorreu o desaparecimento do processo.
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Diante disso, foi determinada a instauração de procedimento de restauração dos autos, sendo realizadas as diligências cabíveis à
complementação das informações. As partes foram notificadas para acostarem aos autos documentos relativos ao processo em questão que
porventura estivessem em seu poder. No entanto, nada foi apresentado (fls. 35, 36 e 37).
Seguiu-se, então, ao Parecer Técnico Conclusivo, que manifestou-se pela desaprovação das contas.
Vista ao Ministério Público, este manifestou-se pelo acolhimento do parecer conclusivo.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da Campanha Eleitoral Municipal de 2016, 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 23.463/2015, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições de 2016.
Não foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, conforme determinação do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
De acordo com cópia do Procedimento Técnico de Exame, de fls. 26, não houve o envio da prestação de contas pelo Partido Social Cristão por
meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, conforme atesta o extrato de fls. 41.
Com relação à formalização da prestação de contas, não restam dúvidas de que a ausência da protocolização da prestação de contas no
sistema e de peças básicas à análise impedem o efetivo controle das movimentações financeiras do partido pela Justiça Eleitoral.
Conforme o Procedimento Técnico de Exame (cópia de fls. 26), o Partido Político apresentou, às fls. 58-75, petição informando que teria sido
juntada aos autos Declaração de Ausência de Movimentação Financeira às fls 32. Entretanto, cumpre salientar que tal instituto é aplicável à
Prestação de Contas de Exercício Financeiro, disciplinada pela Resolução TSE n.º 23.464/2015, e não pela Resolução TSE n.º 23.463/2015,
aplicável à Prestação de Contas de Eleições. Ademais, ainda segundo o Procedimento Técnico de Exame (cópia de fls. 26), na fl. 32 dos autos
não havia a referida declaração. Após, constatou-se o equívoco do Partido, que confundiu os processos de Prestação de Contas de Eleições e
de Exercício Financeiro.
No tocante à Prestação de Contas relativamente às Eleições 2016, o Órgão Municipal deve prestar contas à respectiva Zona Eleitoral dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ainda que o partido não tenha movimentado recursos de campanha ( § 9º, do
art. 41 c/c art. 42, caput e inciso I, da Res. TSE n.º 23.463/2015)
Art. 42. 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 da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva Zona Eleitoral.
De mais a mais, esclarece o § 1º do art. 52 da referida Resolução que a ausência de movimentação de recursos financeiros “deve ser efetuada
mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.” Corrobora,
portanto, a supracitada inaplicabilidade do instituto da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira ao processo em tela.
Ainda que o Partido tenha juntado os extratos dos meses de agosto, outubro e novembro, bem como os resumos financeiros de seus
candidatos, conforme informação do parecer técnico de fl. 26, tal documentação não é suficiente para a análise das contas.
Faltante está o extrato do mês de setembro. Quanto aos resumos financeiros, estes devem ser do Partido Político, pois a prestação de contas
do Partido não se confunde com a prestação de contas de seus candidatos. Além disso, conforme o Procedimento Técnico, estão ausentes
documentos imprescindíveis para a composição da prestação de contas, previstos no art. 48 da Res. TSE n.º 23.463/2015.
A omissão na apresentação da prestação de contas parcial ou final caracteriza inconsistência grave que impede o efetivo exercício da
fiscalização pela Justiça Eleitoral. A ausência de informação ou documento essencial ao exame obsta o controle da regularidade das contas
pela Justiça Eleitoral e gera potencial julgamento pela desaprovação. Neste sentido, inclusive, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral em
parecer (fls. 42).
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral e a verificação de falhas que
comprometem a regularidade das contas, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO de Uruguaiana/RS, relativas às
Eleições Municipais 2016, em conformidade com o art. 68, III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
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, 19 de junho de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral - 57ªZE

59ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019
A Excelentíssima Senhora, Juliana Lima de Azevedo, MM. Juíza Eleitoral desta 59ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Cel. Mário Antunes da
Veiga, 202 – sala 201 –, em Viamão, 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, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos políticos:
PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRBALHISTA
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PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, é facultado a qualquer interessado apresentação de impugnação, que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira, ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Viamão-RS, 30 de julho de 2019.
Eu, Fernando Perlott Gonçalves, Chefe de Cartório em substituição da 59ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA LIMA DE AZEVEDO,
Juíza Eleitoral.

62ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 037/2019 - 062ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Margot Cristina Agostini, Juíza Eleitoral da 62ª Zona, 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 Irineu Ferlin, nº 858 em
Marau, encontra-se disponível aos interessados, nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativa à Prestação de Contas Anual – Exercício 2018, do diretório municipal do seguinte partido:
Partido Social Democrático (PSD) – Vila Maria/RS
Responsáveis: Vanderlei Antonio Colet e Rodrigo Durante
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa à prestação de contas do exercício 2018.
PRAZO: Até 3 (dias) dias após a publicação deste edital, qualquer interessado poderá impugnar, apresentando 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.
Marau, 31 de julho de 2019.
Eu, Rafael Copetti, Chefe de Cartório da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 62ª Zona.

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-71.2019.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME VINICIUS MARTINS LOUZADA E MARIA DOLORES PESSOA (ADV(S) ALINE NATALIE KRUCINSKI
TORTELLI-OAB 085097)
Vistos. Intime-se o partido político para que ofereça defesa no prazo de 15 dias e requeira, sob pena de preclusão, as provas que pretende
produzir, especificando e demonstrando a sua relevância para o processo, na forma do art. 38, da Res. TSE 23546/2017. Dil. Legais.
São Leopoldo, 30 de julho de 2019.
Michele Scherer Becker,
Juíza Eleitoral da 073ª ZE.

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.133/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 11-43.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha/RS
PARTIDO: Progressistas - PP
Adv. Alex Hermindo Nuss OAB/RS 70672
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester - Juiz Eleitoral
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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NOTA DE EXPEDIENTE N.134/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 22-72.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano/RS
PARTIDO: Progressistas - PP
Adv. Tássia Todeschini Pieta OAB/RS 92408
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.135/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 12-28.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano/RS
PARTIDO: Partido dos Trabalhadores - PT
Adv. Giovana Zottis OAB/RS 66583
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.136/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 8-88.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano/RS
PARTIDO: Partido Comunista do Brasil -PCdoB
Adv. Giovana Zottis OAB/RS 66583
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.137/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 30-49.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Protásio Alves/RS
PARTIDO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Adv. Ednei Ribeiro OAB/RS 110103
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE N.138/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 25-27.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: guabiju/RS
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Adv. Ilário Frosi OAB/RS 25803
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.139/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 24-42.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge/RS
PARTIDO: Progressistas - PP
Adv. Ademir Ruffatto OAB/RS 45478
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.140/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 17-50.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre do Prata/RS
PARTIDO: Democratas - DEM
Adv. Zumir Miotto OAB/RS 50276
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.141/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 27-94.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre do Prata/RS
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Adv. Nadir Pigozzo OAB/RS 53935
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE N.142/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 26-12.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha/RS
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Adv. Andréia Ghelere OAB/RS 49455
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.143/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 16-65.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha/RS
PARTIDO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Adv. Alex Hermindo Nuss OAB/RS 70672
Adv. Marcos Vinícius Dellavalle Dutra OAB/RS 49214
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 22 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.144/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 10-58.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Democratas - DEM
Adv. Líndon Roberto Bolsoni OAB/RS 30778
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 24 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.145/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 6-21.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Adv. Umberto Luiz Carnevalli OAB/RS 52934
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 24 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE N.146/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 23-57.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Socialista Democrático - PSD
Adv. Jaqueline Bristot Gaddo Nespolo OAB/RS 85960
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 24 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.147/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 7-06.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Progressistas - PP
Adv. Odila Gema Perin Fonseca OAB/RS 8243
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 24 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.148/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 31-34.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Adv. Yanara Amabile Rasnievski Ely OAB/RS 53934
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 24 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N.149/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 33-56.2019.6.21.0075
Prestação de Contas Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Adv. Giovanni Ceccagno OAB/RS 71583
Rh.
Acolho o relatório de exame preliminar.
Verificada a necessidade de documentos complementares, intime-se o órgão partidário para a complementação, no prazo de 20 dias, nos
termos do § 3º, artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, mas presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do
Fundo Partidário, determino o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos
recebidos.
Em 24 de julho de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
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80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 22-91.2018.6.21.0080
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DAS DAS CONTAS PARTIDÁRIAS - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: TAMARA BENETTI VIZZOTTO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) FABIANO RAPHAEL-OAB 110799)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANTONIO BECKER LESSA, ELIS MARGARETE DE FREITAS SIGA E EDIMAR FERREIRA LUIS (ADV(S)
FABIANO RAPHAEL-OAB 110799)
VISTOS.
Trata o presente processo da prestação de contas partidárias, do exercício de 2016, do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
A partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Conforme informação de fls. 02/03, o partido teve suas contas do exercício de 2016 julgadas não prestadas, através do processo de omissão
de Prestação de Contas nº 2-03.2018.6.21.0080, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos
do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão. Agora, através da presente PETIÇÃO – PET, busca regularizar sua situação de
inadimplência, apresentando a documentação de fls. 04 a 41, bem como a procuração de fl. 47.
Publicado o Edital de Publicação n. 033/2018 (fl. 52), transcorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
Publicados os Exames Preliminar (fls. 54/55) e da Prestação de Contas (fls. 64/65), intimando a agremiação e os responsáveis a complementar
a documentação, restaram pendentes os documentos elencados no Parecer Conclusivo de fls. 72/73. Neste parecer a unidade técnica
manifestou-se para que as contas fossem consideradas prestadas, porém desaprovadas.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer à fl. 77, manifestou-se no mesmo sentido.
Vieram ou autos.
DECIDO.
As contas do exercício de 2016 constantes na petição, ainda que formulada sem toda a documentação constante no art. 29, II, da Resolução
TSE nº 23.464/2015, restaram apresentadas, como demonstrou o Parecer Técnico Conclusivo, no entanto foram constatadas falhas que
comprometem a regularidade das contas.
Isto posto, declaro PRESTADAS as contas eleitorais referentes ao exercício de 2016, do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- MDB, e nos termos do art. 46, III, “a” e “b”, da Resolução TSE n.º 23.464/15, considero as mesmas DESAPROVADAS, todavia, não se
vislumbrando omissão de receitas e gastos, recebimento ou distribuição de recursos do fundo partidário nem mesmo existência de receitas
oriundas de fontes vedadas ou não identificadas, não se aplicam ao caso as sanções previstas no art. 47 e seguintes da Resolução
supramencionada.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
São Lourenço do Sul, 25 de julho de 2019
TAMARA BENETTI VIZZOTTO
Juíza Eleitoral da 080ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-33.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - QUEVEDOS
PROCEDÊNCIA: Quevedos
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JULIAN VINICIUS DA SILVA LUNARDI-OAB 110359)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE GENEROSO DOS AZEREDO E ROGER MAIA DOS AZEREDO (ADV(S) JULIAN VINICIUS DA SILVA LUNARDIOAB 110359)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Quevedos.
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária.
Autuadas as contas, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017. As disposições de mérito e os
aspectos processuais referentes às prestações de contas partidárias anuais do exercício de 2018, submetem-se aos dispositivos da resolução
supracitada (art.65).
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com as peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas impropriedades
ou irregularidades.
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Em face do exposto, conforme o art.46, inc.I, da Resolução TSE n.23.546/2017, APROVO as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Quevedos/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 31 de julho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-18.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - TOROPI
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : SIDINEI DE FATIMA DA SILVEIRA MARQUES E GESSICA MONICE LEAL NAISSINGER (ADV(S) LILIAN VERONICA
WAGNER-OAB 93895)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Progressistas (PP) de Toropi.
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária.
Autuadas as contas, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017. As disposições de mérito e os
aspectos processuais referentes às prestações de contas partidárias anuais do exercício de 2018, submetem-se aos dispositivos da resolução
supracitada (art.65).
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com as peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas impropriedades
ou irregularidades.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.I, da Resolução TSE n.23.546/2017, APROVO as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do
Progressistas – PP de Toropi/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 31 de julho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-25.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - SÃO PEDRO DO SUL/RS
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ARTUR SÉRGIO HASBAERT FILHO-OAB 26040)
RESPONSÁVEL(S) : ARTUR SERGIO HAESBAERT FILHO E CLEOMAR LENHARD (ADV(S) ARTUR SÉRGIO HASBAERT FILHO-OAB
26040)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
São Pedro do Sul.
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária.
Autuadas as contas, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a aprovação das contas.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A disciplina sobre Prestação de Contas Eleitorais encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos
partidos políticos em seu art.32, matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017. As disposições de mérito e os
aspectos processuais referentes às prestações de contas partidárias anuais do exercício de 2018, submetem-se aos dispositivos da resolução
supracitada (art.65).
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com as peças exigidas pela legislação eleitoral, não tendo sido apontadas impropriedades
ou irregularidades.
Em face do exposto, conforme o art.46, inc.I, da Resolução TSE n.23.546/2017, APROVO as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de São Pedro do Sul/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 31 de julho de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
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86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-69.2019.6.21.0086
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - (DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2018)
PROCEDÊNCIA: Bom Progresso
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE BOM PROGRESSO (ADV(S) NADER ALI UMAR-OAB 86311)
RESPONSÁVEL(S) : DOUGLAS HENRIQUE LENZ DIESEL - PRESIDENTE (24-08-18-31/05/19) E JOSIANE CONCEIÇÃO CAMILLO TESOUREIRA (24-08-18-31/05/19). (ADV(S) NADER ALI UMAR-OAB 86311), RUBEM HOFFMEISTER - PRESIDENTE ( 20-04-17-23-08-18)
E EDERSON J P KAMPHORST - TESOUREIRO (20/04/17-23/08/18)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, considerando-se a existênica de irregularidades constatadas no parecer conclusivo
emitido pela unidade técnica e no parecer oferecido pelo MPE, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de
seus advogados, por nota de expediente, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas
que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Diligências legais.
Três Passos, 30 de julho de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-75.2019.6.21.0086
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 (CONTAS NÃO PRESTADAS)
PROCEDÊNCIA: Bom Progresso
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ VIEIRA LEITE, PRESIDENTE
Vistos.
Trata-se de omissão de prestação de contas, relativa ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Bom Progresso/RS, exercício financeiro
de 2018.
Verificada a regularidade da notificação procedida, em observância ao art. 30, inc. I, c/c §5º do art. 28, ambos da Resolução TSE 23.546/2017,
foi determinado ao Cartório Eleitoral as diligências previstas no art. 30, inc. IV, alíneas “a” a “e”, do mesmo dispositivo legal (fl. 04 e 05).
Notificados o diretório Estadual e o diretório Nacional do Partido, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, acerca da
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário à agremiação municipal (fl. 06/07).
Juntadas informações relativas ao art. 30, inc. IV, alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE 23.546/17, foi emitido pela unidade técnica parecer
conclusivo pelo julgamento das constas como não prestadas (fls.08/10).
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, no mesmo sentido da unidade técnica, pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 11/11v).
Publicado edital, para os fins previstos no art. 30, inc. IV, alínea “e”, da Resolução TSE 23.546/17, transcorreu in albis o prazo (fls. 12/14).
É o relatório.
Passo a fundamentar e decidir.
Devem ser julgadas não prestadas as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Bom Progresso/RS, relativas ao exercício de
2018.
Embora devidamente notificada para apresentação das contas, o partido quedou-se inerte, não atendendo à determinação deste Juízo
Eleitoral, deixando de proceder à entrega da prestação de contas.
Com isso, tendo em vista evidente desídia do partido no dever de prestar as contas, bem como face à manifestação do Ministério Público
Eleitoral e da unidade técnica, as contas devem ser julgadas não prestadas, nos termos do art. 46, inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE nº.
23.546/17.
Julgadas não prestadas, são previstas as sanções previstas no art. 48, caput e §2º, da Resolução TSE 23.546/17:
A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político.
...
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
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.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Bom Progresso/RS, relativas ao exercício
de 2018, nos termos do art. 46, inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE nº. 23.546/17, com proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário, conforme art. 48, caput, do mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se, sendo o Ministério Público Eleitoral, pessoalmente.
Dispensada a reiteração da comunicação aos órgãos nacional e estadual da agremiação, eis que já efetivada quando da decisão liminar.
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.
Após, arquive-se com baixa.
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Três Passos, 30 de julho de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-65.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JOCIR PANAZOLLO-OAB 65488)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ROGERIO CARVALHO DE SOUZA E JOCIR PANAZZOLO (ADV(S) JOCIR PANAZOLLO-OAB 65488)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, acerca do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro do município de
Guaíba-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Carlos Rogerio Carvalho de Souza e Jocir Panazzolo.
Publicado o Edital de Publicação n. 011/2019 (fl. 50) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 51), transcorreu o prazo para
impugnação in albis (fl. 53).
Realizado o Exame Preliminar (fl. 54), foi constatada a ausência de documentação obrigatória, sendo determinada a intimação das partes para
complementar a documentação.
Devidamente intimadas (fl. 56), o órgão partidário apresentou documentação complementar (fls. 57-59).
Elaborado o Relatório Conclusivo do Exame das Contas (fl. 60), o servidor designado concluiu que as peças apresentadas estão de acordo
com a forma e o conteúdo, cumprindo com as exigências do art. 35 da Resolução TSE 23546/2017.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 62).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017).
No mérito, da análise do Parecer Conclusivo de fl. 60. e do parecer do Ministério Público Eleitoral de fl. 62, constata-se a inexistência de
qualquer impropriedade ou irregularidade nas presentes contas, motivo pelo qual sua aprovação é medida que se impõe, na forma do artigo
46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO as contas do Movimento Democrático Brasileiro do município de Guaíba-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018,
apresentadas por Carlos Rogerio Carvalho de Souza e Jocir Panazzolo., nos termos do artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017,
ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 30 de julho de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 280/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 53-35.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: IRAÍ
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (ADV(S) LEONARDO PAZINI SILVA – OAB/RS 108.986)
RESPONSÁVEIS: EDINEI JULIANO KEHL E ENIO MARTIM WOLMER (LEONARDO PAZINI SILVA – OAB/RS 108.986)
Objeto: Intimar as partes para se manifestarem no prazo de 03 (três) dias.
“Vistos. (…)
Abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Diligências Legais”.
Frederico Westphalen, 11 de julho de 2019.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral 094ªZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 281/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 47-28.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: TAQUARUÇU DO SUL
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT (ADV(S) JULIANO GUERRA – OAB/RS 74.309).
RESPONSÁVEIS: EVERALDO DUARTE DA SILVA E MARLI FACCIN GAMBIN (ADV(S) JULIANO GUERRA – OAB/RS 74.309).
Objeto: Intimar as partes para se manifestarem no prazo de 03 (três) dias.
“Vistos. (…)
Abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Diligências Legais”.
Frederico Westphalen, 11 de julho de 2019.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral 094ªZE.

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-41.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
INTERESSADO(S) : PROGRESSISTAS DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, ISMAEL ZUKUNELLI E ADELINO DA SILVA (ADV(S) MARCIO
MIOLA-OAB 109068)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PROGRESSISTAS DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas intempestivamente, em 21/05/2019, além, portanto, do prazo previsto no Art. 28 da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 59, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 63.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 67 e verso.
De outro lado, o exame apontou a intempestividade da entrega e a ausência do demonstrativo de fluxo de caixa. Tal ausência, na opinião do
examinador, não inviabilizou o exame das contas, nem representaria impropriedade, tendo em vista que não houve movimentação de recursos
financeiros, e, assim, o partido poderia ter apresentado apenas declaração de ausência de movimentação, fato que dispensaria a necessidade
de entrega de tal documento.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, fls 70.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Quanto ao mérito, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos atos que violem a
Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais. Além disso, exceção à entrega das contas fora do prazo, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de
natureza formal das quais não resultem dano ao erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição
Federal ou à infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Quanto à ausência do demonstrativo de fluxo de caixa, acolho o parecer de fls. 67 e verso, entendendo que, como o partido não movimentou
valores financeiros durante o ano de 2018, poderia ter apresentado a declaração de ausência de movimentação financeira, prevista no Art. 28,
§ 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, sendo-lhe, neste caso, dispensável a apresentação do fluxo de caixa. Desta forma, a ausência do
documento não inviabilizou a análise das contas, nos termos do Art. 46, §§ 1º e 2º da citada Resolução.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas com ressalvas quando presentes impropriedades de natureza
formal, falhas ou ausências irrelevantes, na forma do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no Art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as
contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, referentes ao Exercício de 2018, em decorrência da
intempestividade na sua apresentação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 30 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO - Juiz Eleitoral da 095ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-87.2019.6.21.0095
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 DOS TRABALHADORES DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA, MARCELO JUNIOR LOCATELLI E GISIANE
CECATO (ADV(S) ADERSEN CHRESTANI-OAB 35.508)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, referente ao
exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 69, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 72.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 76 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 79.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos atos que violem a
Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais. Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resultem dano ao
erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza, na forma do artigo 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MAXIMILIANO DE
ALMEIDA/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 30 de julho de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 97ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 34-20.2019.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÃO 2008
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
CANDIDATO: ADRIANO COUTINHO MAYER
ADV(S) ADEMIR MACHADO - OAB 53.364
CARTA DE NOTIFICAÇÃO
Processo Classe PC -34-20.2019.6.21.0097
Protocolo: 27.048/2019
Juiz Eleitoral: Dr. MAX AKIRA SENDA DE BRITO
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – CANDIDATO - 2008
MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, arts. 10, 11, 56, II, “a” e art. 67, NOTIFICO
Vossa Senhoria para, querendo, manifestar-se sobre o Relatório Preliminar de Diligências, cuja cópia segue em anexo, relativos ao processo
eleitoral de 2008, no prazo de setenta e duas (72) horas.
O QUE SE CUMPRA. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 97ª ZE, em Esteio, aos trinta (30) dias do mês de julho do ano dois mil e
dezenove.
Gilmar Oliveira Dias, Técnico Judiciário e Avaliador de contas.
Evânia Núbia G. de O. Almeida, Analista Judiciária e Chefe de Cartório.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2008
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RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se
manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 70 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
1. EXTRATOS BANCÁRIOS
1.1. extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato, relativas à conta de campanha eleitoral.
Esteio, 30 de julho de 2019.
Gilmar Oliveira Dias
Técnico Judiciário – TRE/RS
Avaliador de Contas

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-95.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018 - SANTO AUGUSTO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GUILHERME RAFAEL KONDRA POMPEO DE MATTOS-OAB
94.289)
RESPONSÁVEL(S) : VALDEZ KRAMPE E OLDIMAR FUCILINI
Vistos.
Trata-se do processo de omissão na prestação das contas do Partido Democrático Trabalhista de Santo Augusto-RS, relativas ao exercício de
2018.
Intimados os dirigentes a constituírem advogado neste processo (fls. 11,12 e 13), o partido apresentou manifestação, solicitando a concessão
de 30 dias para a entrega de sua documentação, alegando que o encaminhamento da escrituração contábil fiscal – ECF deve ser feito até o
último dia útil do mês de julho do ano subsequente.
É cabido destacar que o artigo 29 da Resolução TSE 23.546/2017, que lista o rol de peças necessárias para a apresentação das contas, traz a
seguinte exigência em seu inciso I:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças:
I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
Outrossim, o prazo para entrega da escrituração contábil digital - ECD está previsto na Instrução Normativa RFB nº1774, que cumpre
transcrever:
Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de
2007, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.
Portanto, há uma discordância entre o que está sendo alegado na manifestação e o que é estabelecido pela legislação que rege a
apresentação das demonstrações contábeis, razão que leva a este julgador, com fulcro nos artigos acima colacionados, a INDEFERIR a
dilação de prazo requerida pelo partido.
Quanto aos outros pedidos pleiteados pela agremiação, DETERMINO a juntada da manifestação aos autos e a inclusão do advogado
constituído como procurador do partido no processo, atualizando-se a autuação do presente feito.
Após diligências, retornem os autos conclusos para sentença.
Santo Augusto, 31 de julho de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia 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 Manoel Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos - Exercício 2017.
OBJETO: Publicidade do seguinte órgão partidário e respectivo responsável que apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos para o exercício 2018:
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB ( Responsáveis: Rafael Marques Machado e Ricardo Manis Machado).
PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser 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.
Sapucaia do Sul-RS, 31 de julho de 2019.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.
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113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 026/2019
PRAZO: 3 (três) dias.
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, relativo às Eleições Gerais de 2018, autuado
em face de NATASHA CUNHA CAETANO DA SILVA, eleitora desta 113ª Zona, inscrita sob o n. 114070840493, processo n. 1126.2019.6.21.0113, classe CMR, protocolo n. 3558/2019 e que por meio deste INTIMA a eleitora, conforme art. 215, VIII da CNJE, e art. 124,
do Código Eleitoral, do teor da sentença prolata no referido processo:
“Isto posto, face a ausência de justificativa do(a) eleitor(a) NATASHA CUNHA CAETANO DA SILVA ao não atendimento à convocação da
Justiça Eleitoral, DETERMINO o pagamento de multa, nos termos do artigo 124 do Código Eleitoral.
Fixo a multa mínima no valor de R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos) e, em razão da situação socioeconômica média do
cidadão porto-alegrense, multiplico-a por 10 (dez), restando o valor total de R$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos).
O recolhimento da multa deverá ser efetuada no Banco do Brasil, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante guia de recolhimento a ser
fornecida pelo Cartório da 113ª Zona, sendo necessária a comprovação de quitação ao Cartório Eleitoral”.
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar a eleitora, restaram infrutíferas, e que estando esta em lugar incerto e não sabido,
fica pelo presente Edital e nos termos do referido processo, intimada da referida sentença e do prazo recursal de 3 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 30 de julho de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-82.2018.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : PODEMOS
RESPONSÁVEL(S) : LEONARDO RODRIGUES PECORA, ALESSANDRO DE MORAES FERNANDES, EVELIN DOS PASSOS BANDEIRA E
SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos.
Versa do presente sobre omissão de prestação de contas anual partidária do órgão municipal do PODEMOS de Porto Alegre/RS, referente ao
exercício financeiro de 2016.
Após inúmeras tentativas de notificação de todos responsáveis pela Comissão Provisória, inclusive com expedição de cartas precatórias e
tentativa certificada de ocultação das partes, foi publicado edital, transcorrendo o prazo sem apresentação das contas.
O órgão partidário ingressou, em 18.07.2019, com petição para apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
alegando que o presidente da Comissão Provisória foi surpreendido com a omissão das contas da referida agremiação.
No que pese o afirmado, imperativo salientar que o responsável LEONARDO RODRIGUES PECORÁ, presidente municipal do PODEMOS, foi
notificado, por mandado judicial, da omissão das contas partidárias anuais, do exercício de 2016, conforme certidão de 28.08.2018 (fl. 27v). Da
mesma forma, a responsável EVELIN DOS PASSOS BANDEIRA, tesoureira, foi notificada por mandado judicial, modalidade hora certa, visto
que se ocultava, nos termos da certidão de 02.05.2019 (fl. 76). Em suma, é desnecessário apontar que os dirigentes supracitados agiram com
desídia e desrespeito para com suas obrigações legais e para com esta Justiça Eleitoral.
Todavia, não havendo sentença de contas não prestada exarada nos autos, e sendo permitida a apresentação de documentação até o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas, conforme art. 35, §8º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos e determino a publicação de edital, nos termos do art. 45, I da supracitada Resolução. Atualize-se a autuação para
consignar o representante legal nomeado pelo instrumento de mandato juntado.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 233-62.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) MARITÂNIA LÚCIA
DALLAGNOL-OAB 25419)
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO OLIVEIRA E LEILA LUCÉLIA DALPIAZ DE MATTOS
Vistos.
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Emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de expediente no DEJERS,
para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 38, da Resolução TSE 23.546/17.
Verifica-se, outrossim, que até o momento não foram juntados aos autos os instrumentos de mandato para constituição de advogado dos
responsáveis RODRIGO OLIVEIRA e LEILA LUCELIA DALPIAZ DE MATTOS, contrariando o que determina o art. 31, II da supracitada
Resolução. Intimem-se os referidos responsáveis, por carta registrada, para regularizar a representação nos autos, no prazo de 15 (dias), sob
pena de revelia.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 106-61.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PARTIDO NOVO - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : MARIUS SEGUNDO EIFLER QUIROZ - 30555 (ADV(S) CARLOS ALBERTO FITERMAN MOLINARI-OAB 65406)
PARTIDO(S) : PARTIDO NOVO - NOVO
Vistos.
Observada a ordem de preferência da penhora, dos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, realizou-se busca de propriedade de
veículo automotor, em nome de MARIUS SEGUNDO EIFLER QUIROZ, por meio do Sistema RENAJUD.
Não há registro de veículo vinculado ao CPF do executado, conforme relatório de consulta anexo.
Aguarde-se, em Cartório, o prosseguimento do levantamento dos bens do executado, por meio do Sistema INFOJUD.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de julho de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA N. 24/2019 - 138ª ZE
PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-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, 41,
Centro, em Casca, foi proferida sentença nos autos do processo n. 77-28.2019.6.21.0138, classe DP (Direitos Políticos), em 26-07-2019,
referente ao eleitor Vanduir Marcos Galli, nos seguintes termos:
Ante o exposto, nos termos dos arts. 76 e 85 da Lei n. 13.146/2015, decido pela regularização da inscrição eleitoral n. 076431080485,
pertencente ao eleitor Vanduir Marcos Galli, por meio do registro do ASE 370-1 (extinção da causa de restrição).
PRAZO: 3 (três) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, no
DEJERS.
Casca-RS, 31 de julho de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral Substituta.

153ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2019
A Doutora REBECCA ROQUETTI FERNANDES, Juíza Eleitoral, em substituição, da 153ª Zona de Dois Irmãos- 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 São Miguel, 350, em
Dois Irmãos, encontra-se disponível aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32, da Lei nº 9.096/95 e do
art. 45, §§ da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa à
Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo arrolado:
OBJETO: Publicidade da Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Social Democrático - PSD de Morro Reuter/RSResponsáveis: Breno Matos Falcão e Roseti Silveris.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando 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 Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Dois Irmãos-RS, 24 de julho de 2019.
Eu, Renato de Souza Fritz, Chefe do Cartório da 153ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
REBECCA ROQUETTI FERNANDES,
Juíza Eleitoral, em substituição, da 153ª ZE.
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172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-41.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30.042)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS LUCAS, PAULA CARINA LIMA, VALDIR ROQUE DALLENOGARE E MARA ELIANE ROCHA DA
COSTA (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30.042)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário, via DEJERS, para, no prazo de 30 dias, complementar a documentação solicitada pelo analista no parecer de fls.
214/215, que deverá ser retirado no cartório, nos termos do art. 35, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Novo Hamburgo, 31 de julho de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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