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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0600162-88.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600162-88.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, LUCIANO LORENZINI ZUCCO, VILMAR LOURENCO, CLAUDIO VINICIUS SILVA
FARIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO EXECUTIVA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005. CONCEDIDO PEDIDO
PARA LEVANTAR A RESTRIÇÃO DE RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES OU
IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO.
1. Deferido pedido de levantamento da suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário especificamente em relação à restrição
ativa por conta da omissão na entrega das contas do exercício em análise.
2. Prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2005. Ausência de indícios de movimentação financeira, bem como do recebimento
de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e de repasses de recursos provenientes do Fundo Partidário por parte da Direção
Nacional ou anotações de transferências intrapartidárias realizadas por diretórios municipais.
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3. Não observada a existência de impropriedades ou irregularidades nas contas apresentadas. Presentes os requisitos exigidos pela legislação
para a regularização da situação do órgão partidário regional.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600168-95.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600168-95.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS, JOAO BATISTA ELY ALVES, SHAUAN
PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCIANO LORENZINI ZUCCO, VILMAR LOURENCO
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. DEFERIDO PEDIDO DE
LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES OU IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2012. Omissão no dever de prestar contas desde o referido ano. Deferido o pedido
de levantamento da suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário.
2. Ausência de indícios de recebimento de repasses de valores do Fundo Partidário ou de receitas intrapartidárias no período em exame. Não
identificadas, ainda, impropriedades ou irregularidades nas contas.
3. Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603645-63.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603645-63.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: MARCIELO ELISEU DOS SANTOS, ELEICAO 2018 MARCIELO ELISEU DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPEDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
Efetivada a citação por edital, nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da Resolução TSE n. 23.553/17, o candidato permaneceu omisso, deixando
de apresentar a prestação de contas de campanha, em desobediência ao art. 48, inc. I, da mesma norma regulamentar. Não prestadas as
contas, fica o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva prestação das contas, nos termos do art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO: Por unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602087-56.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602087-56.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 HORTENCIA IARA DO CANTO CORDOVA DEPUTADO FEDERAL, HORTENCIA IARA DO CANTO
CORDOVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602628-89.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602628-89.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO ROBERTO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, PAULO ROBERTO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LURDES GONZATTO - RS55170, JOSE ANTONIO ZANGEROLAMI - RS86912
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602815-97.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602815-97.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANGELICA CAETANO DA SILVA CARDOSO DEPUTADO FEDERAL, ANGELICA CAETANO DA SILVA
CARDOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602564-79.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602564-79.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENISE DE MELLO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, DENISE DE MELLO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL
SANT ANNA HOFFMANN - RS108389, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602014-84.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602014-84.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER DEPUTADO FEDERAL, ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ CARLOS SANDRI - RS31674, FELIPE SANDRI SCHAFER - AC4547
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602127-38.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602127-38.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID DEPUTADO FEDERAL, CARLOS ALBERTO DELGADO DE
DAVID
Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO DE QUADROS MONCALVES - RS93618
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602342-14.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602342-14.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIO ROQUE FELDMANN DEPUTADO FEDERAL, ANTONIO ROQUE FELDMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0602142-07.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602142-07.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 REGIS BENTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, REGIS BENTO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGER BENTO DE SOUZA - RS98365
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Despachos
PROCESSO CLASSE: RVE N.2-38.2019.6.21.0154 - PROTOCOLO: 6.381/2019
MUNICÍPIO: ARROIO DO TIGRE: 154ª
ESPÉCIE: PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral - Revisão do Eleitorado
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 05 de setembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RVE N.3-82.2019.6.21.0102 - PROTOCOLO: 6.137/2019
MUNICÍPIO: SANTO CRISTO ZONA: 102ª
ESPÉCIE: PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral - Revisão do Eleitorado
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 05 de setembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0600288-75.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600288-75.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PATRIOTA - PATRI INTERESSADO: LUIS AFONSO GRAVI TEIXEIRA, LUIS GABRIEL TEIXEIRA E TEIXEIRA, BERNARDO
SANTORO PINTO MACHADO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ, CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO FONTELA VITORIA - RS98759
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do PATRIOTA - PATRI, relativamente ao exercício financeiro de 2017.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria verificou a necessidade da realização de diligências complementares e pontuou esclarecimentos
necessários ao exame das contas, incidindo nesta oportunidade o disposto no art. 35, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17:
art. 35.
§ 3º A unidade técnica, durante o exame da prestação de contas, pode solicitar:
I - do órgão partidário, documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais deverão ser
apresentados no prazo de trinta dias;
Dessa forma, necessária a notificação do órgão partidário para prestar os esclarecimentos solicitados pelo órgão técnico em seu parecer.
Verifico, ainda, que não se encontra acostada aos autos, relativamente aos responsáveis pela agremiação LUIS AFONSO GRAVI TEIXEIRA,
LUIS GABRIEL TEIXEIRA E TEIXEIRA e BERNARDO SANTORO PINTO MACHADO, instrumento de mandato constituindo advogado.
DIANTE DO EXPOSTO, determino a intimação da agremiação, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o relatório emitido pelo
órgão técnico (Id. 4035533), bem como, no mesmo prazo, promover a regularização processual dos responsáveis pelas contas acima
nominados.
Atendidas as diligências ou transcorrido in albis o prazo, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria, para análise.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN,
Relator.
PROCESSO 0602279-86.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602279-86.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SILVANA BRAZEIRO CONTI DEPUTADO FEDERAL, SILVANA BRAZEIRO CONTI
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
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Vistos.
Verifico que, não obstante o relatório de exame da unidade técnica tenha solicitado a intimação da candidata acerca das falhas lá apontadas
(ID 2955183), os autos retornaram àquele órgão sem realização da diligência, sobrevindo pareceres conclusivo e da Procuradoria Regional
Eleitoral (IDs 3691733 e 3855833).
Assim, determino seja retomado o rito previsto no art. 72 e seguintes da Res. TSE n. 23.553/2017, intimando-se a prestadora para que, no
prazo de três dias manifeste-se nos autos, apresentando documentos e esclarecimentos quanto às falhas relatadas.
Diligências legais.
Porto Alegre, 4 de setembro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0603047-12.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603047-12.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, RUBENS PATRICK DA CRUZ REBES, ALFREDO RICARDO
BRUNETTA CARDOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos.
Acatando sugestão do órgão técnico (Id 4072083), determino a intimação da agremiação para que complemente a documentação, no prazo de
3 (três) dias, nos termos do art. 72, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Após, encaminhe-se os autos novamente para posterior exame da prestação de contas pela referida unidade técnica.
Cumpra-se e publique-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator.

Edital
EDITAL N. 66/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 05.09.2019 os seguintes processos:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe RE N. 6881 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Almirante Tamandaré do Sul. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Almirante Tamandaré do Sul (Adv(s) Maiquel Adam-OAB OAB/RS 69.858). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram
provimento ao recurso para aprovar as contas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO.
ÓRGÃO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS APONTAMENTOS
LANÇADOS NO EXAME PRELIMINAR. FALHAS CORRIGIDAS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. APROVAÇÃO.
PROVIMENTO. Apresentação de documentos na esfera recursal. Sanadas as falhas assinaladas no Parecer Técnico Conclusivo. Comprovada
a inexistência de movimentação financeira na campanha eleitoral, bem como a ausência de recebimento ou aplicação de recursos advindos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aprovação. Provimento.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe RE N. 1649 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Tupanci do Sul. Recorrente(s): Movimento Democrático Brasileiro - Mdb de
Tupanci do Sul (Adv(s) Edson José Marchiori-OAB OAB/RS 60.915). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial
provimento ao recurso, apenas para afastar a penalidade de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário.”. Ementa:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. PREFACIAL
AFASTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS INTEGRAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AFASTADA A SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ QUE OS ESCLARECIMENTOS SEJAM
ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. MANTIDOS O PERCENTUAL DA MULTA APLICADA E O RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Prefacial afastada. Pedido de atribuição de efeito suspensivo à irresignação. As questões
processuais, nas ações de prestação de contas de exercício financeiro de partidos políticos, são reguladas pelo art. 52 da Resolução TSE n.
23.464/15, o qual confere efeito suspensivo automaticamente e ex lege. 2. A Resolução TSE n. 23.464/15 determina que o processo de
prestação de contas seja instruído com os extratos bancários integrais, que demonstrem a movimentação financeira de todo o período.
Verificada a existência de contas bancárias utilizadas pela agremiação sem a apresentação dos respectivos extratos consolidados, tampouco
esclarecida a origem dos recursos. Inviabilizada a fiscalização das contas. 3. Recebimento de valores sem a individualização dos doadores
originários, mediante depósito por transferência proveniente de conta de titularidade desconhecida. Violação ao disposto no art. 13 da
Resolução TSE n. 23.464/15, que exige a identificação dos recursos recebidos pelos partidos. 4. Mantidas a desaprovação das contas, a
determinação de recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional e a multa no percentual de 20%. Afastada a penalidade de suspensão
do repasse de novas quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem dos recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. A restrição
deve incidir até o julgamento das contas, sob pena de imposição de sanção por tempo infinito. 5. Provimento parcial.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 06.09.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 38-98.2018.6.21.0030 - PROTOCOLO: 39.577/2018
Município: Santana do Livramento – Zona: 030ª
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
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Consta dos autos que foi constatada propaganda com efeito de outdoor em frente ao comitê da então candidata a deputada federal Mari
Elisabeth Trindade Machado (PSB). Houve solicitação de retirada, cumprida imediatamente. Foi protocolado no Cartório da 030ª Zona Eleitoral
requerimento solicitando autorização para colocação da “Identificação do Referido Comitê Central da Candidata, com medida até 04 (quatro)
metros quadrados” (fl. 02). O juiz eleitoral entendeu não caber a ele “responder a questionamentos sobre licitude ou ilicitude” (fl. 07) e
determinou o arquivamento. Após, houve novo flagrante de colocação de propaganda, retirada após comunicação de irregularidade ao
Presidente do partido. O juiz determinou, como medida de cautela, diligência de vistoria no local na véspera da votação, não tendo sido
constatada recolocação. O feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível o ajuizamento de Representação por decurso de prazo,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 030ª Zona de Santana do Livramento para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 25-84.2018.6.21.0132 - PROTOCOLO: 41.178/2018
Município: Seberi - Zona: 132ª
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após petição apresentada por Odilon Sabino da Silva, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de
mandado de busca e apreensão de material impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na
eleição majoritária de 2018. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atuou no caso, fl. 13-v, foram localizados panfletos no local
indicado. Este material foi acondicionado num envelope que acompanha estes autos.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 132ª Zona de Seberi para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603306-07.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603306-07.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR:
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: BRUNO EIZERIK, CINTIA MARA EIZERIK
Advogado do(a) REPRESENTADO: BRUNO EIZERIK - RS28570
Vistos, etc.
Trata-se de parcelamento concedido nos presentes autos, em favor dos representados BRUNO EIZERIK e CINTIA MARA
EIZERIK, condenados ao pagamento individual de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 60 (sessenta) vezes, com
fundamento no inciso III do parágrafo 8º do artigo 11 da Lei n. 9.504/97 e na Resolução TRE n. 298/17.
Os representados vieram ao feito, em 28.08.19, requerer a juntada do comprovante de pagamento da parcela do mês de junho de 2019 e a
expedição das guias de recolhimento pertinentes aos meses de julho e agosto.
Decido.
Em despachos datados de 13.03.19 e 30.05.19, determinei, atendendo requerimento da parte, a atualização de valor de parcelas em atraso e
a emissão das guias correspondentes.
Determino, ora, a fim de dar regular prosseguimento ao parcelamento deferido, a atualização das parcelas inadimplidas e a confecção das
respectivas guais, pertinentes aos meses de julho e agosto, bem como às relativas ao mês em curso, recomendando às partes que diligenciem
para que a juntada dos comprovantes de pagamento seja efetuada em tempo oportuno.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 66-85.2018.6.21.0056 - PROTOCOLO: 43.181/2018
Município: Taquari - Zona: 055ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de representação de propaganda irregular interposta pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores- PT de Taquari.
Consta dos autos que após representação de propaganda irregular interposta pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT,
perante o Juízo da 055ª Zona Eleitoral de Taquari/RS, foi determinado, no exercício do poder de polícia, o recolhimento pelo candidato do
PSOL, Leandro Texeira Kern, de santinhos irregulares. Conforme despacho de fl. 09 de lavra já Juíza Eleitoral, os santinhos foram
devidamente recolhidos e o ilícito sanado. Posteriormente, foi acolhida pelo juízo a quo promoção ministerial para encaminhamento dos autos
à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, este deu-se por ciente sem nada requerer.
Isto posto, visto que todas as providências cabíveis foram realizadas, determino o arquivamento do feito.
Remetam-se os autos à 055ª Zona de Taquari para arquivamento naquela unidade.
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Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 30-17.2018.6.21.0097 - PROTOCOLO: 40.672/2018
Município: Esteio - Zona: 97ª
Espécie: Eleições – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/ Santinhos/Impressos – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após informação da Chefe do Cartório Eleitoral de que haveria propagandas eleitorais com a menção de Lula como
candidato a Presidente, foi deferida, a expedição de mandado de busca e apreensão de material impresso em que constasse o nome do expresidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fl. 14, foram localizados santinhos acondicionados num envelope dentro do processo. Posteriormente, foi determinado pelo
juízo a quo o encaminhamento dos autos para esta Egrégia Corte Regional Eleitoral.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 97ª Zona de Esteio para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 132-97.2018.6.21.0110 - PROTOCOLO: 46.876/2018
Município: Imbé – Zona: 110ª – Tramandaí
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que houve denúncia, por meio do aplicativo Pardal, de derramamento de panfletos do então candidato a deputado estadual
Gabriel Vieira de Souza (MDB) no dia da votação do primeiro turno das eleições de 2018. Em manifestação, o Ministério Público Eleitoral
aduziu que “os autos vieram (…) apenas após a realização do pleito, não houve tempo hábil para quaisquer providências no âmbito do poder
de polícia” (fl. 06) e solicitou o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o que foi feito posteriormente.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial não ser possível o ajuizamento de Representação por decurso de prazo, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito,
pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 110ª Zona de Tramandaí para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 33-28.2018.6.21.0046 - PROTOCOLO: 43.027/2018
Município: Santo Antônio da Patrulha - Zona: 046ª
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral provocou o Exercício do Poder de Polícia da Justiça Eleitoral em face do Movimento
Democrático Brasileiro por colocação de placa de propaganda eleitoral em cemitério e às margens de via pública. O Juízo Eleitoral da 046ª
Zona determinou a remoção, o que foi efetuado pelo partido. Após vista do MPE, o feito foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial ter sido sanada a irregularidade, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 046ª Zona de Santo Antônio da Patrulha para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 60-81.2018.6.21.0055 - PROTOCOLO: 45.720/2018
Município: Taquara - Zona: 55ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Poder de Polícia
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após informação do Chefe do Cartório Eleitoral de que haveria camisetas comercializadas do candidato à Presidência da
República, Jair Bolsonaro, próximo a Rodoviária central de Taquara, foi deferida, a expedição de mandado de busca e apreensão deste
material irregular. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atuou no caso, fl. 06, foram apreendidas dez camisetas com a menção
à Jair Bolsonaro e frases de campanha no comércio local. Depois da manifestação pela subida dos autos a esta Egrégia Corte Regional
Eleitoral pelo Ministério Público com atribuição na 55ª Zona Eleitoral, foi acolhido o pedido e remetido o processo.
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Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com manifestação na qual declara ter
digitalizado na integra o feito e encaminhado a Procuradoria Geral Eleitoral, requerendo, assim, o arquivamento do presente, pedido este que
acolho.
Remetam-se os autos à 55ª Zona de Taquara para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 35-92.2018.6.21.0144- PROTOCOLO: 41.538/2018
Município: Planalto - Zona: 144ª
Espécie: AÇÃO CAUTELAR– DE BUSCA E APREENSÃO – Eleições – Eleição majoritária – Eleições – 1º Turno - Propaganda Política –
Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que, após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 144ª Zona Eleitoral de
Planalto/RS, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de material
impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem como,
apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme documentos juntados às fls. 42,43,44,45,46 e
48, foram encontrados materiais de campanha, os quais foram devidamente apreendidos pela Polícia Civil – Delegacia de Polícia Civil de
Planalto/ 14ª DP. Posteriormente, foi acolhida pelo juízo a quo promoção ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 144ª Zona de Planalto para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 57-29.2018.6.21.0055 - PROTOCOLO: 41.640/2018
Município: Taquara - Zona: 055ª
Espécie: REQUERIMENTO – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Banner/Cartaz/Faixa – Propaganda Política – PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que, após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 055ª Zona Eleitoral de
Taquara/RS, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de material
impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem como,
apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fls. 48 e 51, foram encontrados panfletos, cola eleitoral e materiais de campanha, os quais foram devidamente apreendidos.
Posteriormente, foi acolhida pelo juízo a quo promoção ministerial para remessa dos autos ao TRE/RS e encaminhamento destes à
Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 055ª Zona de Taquara para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 67-76.2018.6.21.0054 - PROTOCOLO: 43.186/2018
Município: Soledade - Zona: 054ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral ofereceu Representação para o exercício do Poder de Polícia por derramamento de
panfletos de propaganda eleitoral no dia do primeiro turno do pleito de 2018. O Juízo Eleitoral da 054ª Zona determinou a busca e apreensão
do material, o que foi realizado de acordo com o Auto de fl. 17.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer a ocorrência do crime eleitoral, não ser possível a apuração da autoria, bem como o decurso do prazo
para ajuizamento, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 054ª Zona de Soledade para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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PROCESSO CLASSE: PET N. 53-09.2018.6.21.0017 - PROTOCOLO: 43.075/2018
Município: Cruz Alta - Zona: 017ª
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral provocou o Exercício do Poder de Polícia da Justiça Eleitoral em face de Fernando da Rosa
por colocação, em imóvel, de adesivo do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro no qual não constava o nome da coligação, tampouco
as legendas que a compunham, bem como em dimensões maiores que as permitidas, estando, portanto, em desacordo com a legislação. O
Juízo Eleitoral da 017ª Zona determinou a remoção da propaganda. O feito foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível o ajuizamento de Representação por decurso do prazo,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 017ª Zona de Cruz Alta para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 126-76.2018.6.21.0050 - PROTOCOLO: 42.788/2018
Município: Charqueadas – Zona: 050ª – São Jerônimo
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral ofereceu Representação Eleitoral para o exercício do Poder de Polícia em face da então
candidata a deputada estadual Rosângela Dornelles (PT), dos então candidatos a deputado federal Henrique Fontana Júnior (PT), Marco
Aurélio Spall Maia (PT), e do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores por distribuição de material de propaganda eleitoral no qual
constava a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à Presidência da República. O Juízo Eleitoral da 050ª Zona determinou busca
e apreensão. Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido
este que acolho.
Remetam-se os autos à 050ª Zona de São Jerônimo para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 81-30.2018.6.21.0064- PROTOCOLO: 41.192/2018
Município: Rodeio Bonito - Zona: 064ª
Espécie:
REPRESENTAÇÃO
– DE BUSCA E APREENSÃO
Propaganda
Política
– Propaganda
Eleitoral
–
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que, após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 064ª Zona Eleitoral de
Rodeio Bonito/RS, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de material
impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem como,
apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fls. 28 e 43, foram encontrados panfletos, santinhos, cartazes, cola eleitoral e material de campanha, os quais foram
devidamente apreendidos. Posteriormente, foi acolhida pelo juízo a quo promoção ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 064ª Zona de Rodeio Bonito para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 64-24.2018.6.21.0054 - PROTOCOLO: 41.223/2018
Município: Soledade - Zona: 054ª
Espécie: Eleições – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 054ª Zona Eleitoral de
Soledade/RS, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de material
impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem como,
apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fl. 44, foram encontrados materiais de campanha, os quais foram devidamente apreendidos. Posteriormente, foi acolhida pelo
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juízo a quo promoção ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse
cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 054ª Zona de Soledade para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 60-14.2018.6.21.0142 - PROTOCOLO: 41.338/2018
Município: Bagé - Zona: 142ª
Espécie: Informação – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral - Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que depois de duas denúncias pelo aplicativo Pardal, Apenso 1 e Apenso 2, sobre o emprego de propagandas eleitorais com
a menção de Lula como candidato a Presidência, e da informação da Chefe de Cartório, foi determinada a intimação do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores – PT, para que no prazo de 24 horas, abstivesse de distribuir todo e qualquer material de propaganda com a
indicação de Lula como presidente, bem como recolhesse todo material para depósito no Cartório Eleitoral. Após manifestação da agremiação
partidária de Bagé, o Ministério Público Eleitoral com atribuição perante a 142ª Zona Eleitoral requisitou a busca e apreensão do material. Esta
medida foi deferida. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça, fls. 57 e 65, foram apreendidas caixas de santinhos, de panfletos e de
outros materiais de campanha na qual fazia esta indicação, no cartório eleitoral. Posteriormente, foi acolhida pelo juízo a quo promoção
ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis como aplicação de
multa.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 142ª Zona de Bagé para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 16-13.2018.6.21.0039 - PROTOCOLO: 40.521/2018
Município: Rosário do Sul - Zona: 39ª
Espécie: REQUERIMENTO – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – ELEIÇÕES 2018PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que, após notícia no sistema Pardal perante o Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Rosário do Sul/RS, foi deferida, no exercício
do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de material impresso em que constasse o nome do expresidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem como, apreensão destes materiais, se localizados, e a
identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atuou no caso, fl. 22, não foram encontrados
materiais e nem localizadas pessoas naquelas circunstâncias. Contudo, o requerente juntou documentos originais que alega terem sido
distribuídos, tratando-se de materiais de propaganda eleitoral com o número 13, e o nome e a foto de Lula figurando como candidato. Nesta
feita, foram ouvidos os apontados como receptores da propaganda e o representante do Partido dos Trabalhadores, que negaram a
distribuição do material e não souberam identificar os responsáveis pela entrega. Posteriormente, recebidos os autos neste TRE-RS, foram
estes encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 039ª Zona de Rosário do Sul para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 86-61.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 43.639/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que foi apresentada, via aplicativo Pardal, denúncia de propaganda eleitoral do então candidato a deputado estadual Enio
Bacci (PDT) em bem público, sob a forma de faixa colocada em passarela na BR-290. Tendo este ficado como suplente, o Juízo Eleitoral da
158ª Zona declinou da competência para aplicação de multa ao TRE-RS.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível saber tratar-se de bem público ou particular, bem como o
decurso do prazo para ajuizamento de Representação, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
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Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 54-38.2018.6.21.0067 - PROTOCOLO: 40.859/2018
Município: Encantado - Zona: 67ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após declaração da eleitora, Sra. Claudinéia Zavaski, de que haveria santinhos de propaganda irregulares por
mencionarem Lula como candidato a Presidente, foi determinada, no exercício do poder de polícia, a expedição do mandado de busca e
apreensão deste material impresso. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atuou no caso, fl. 17, foram localizados materiais de
campanha nos quais constava “Lula Presidente 13”. Estes materiais ficaram retidos no cartório eleitoral. Posteriormente, foi acolhida pelo juízo
a quo promoção ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 67ª Zona de Encantado para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 36-44.2018.6.21.0058 - PROTOCOLO: 40.862/2018
Município: Vacaria - Zona: 58ª – Vacaria/RS
Espécie: Requerimento - Propaganda Política – Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – Irregulares - PEDIDO DE
CONCESSÃO DE LIMINAR.
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Vacaria/RS, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de material
impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem como,
apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fls. 25-26, foram encontrados materiais, os quais foram devidamente apreendidos. Posteriormente, foi acolhida pelo juízo a quo
promoção ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 58ª Zona de Vacaria para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0600326-53.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600326-53.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
INTERESSADO: PROGRESSISTAS - PP
Advogado do(a) INTERESSADO: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
Vistos, etc.
Requer o Diretório Estadual dos Progressistas - PP, relação de todos os eleitores domiciliados no município de Nicolau
Vergueiro/RS pertencente à 062ª Zona Eleitoral com sede em Marau/RS, com fundamento no art. 29 da Resolução TSE n. 21538/03, nos
termos do requerimento protocolizado sob n. 32767/2019.
Uma vez que o presente requerimento foi interposto por meio de Processo Eletrônico Judicial - Pje através do processo de número 060032653, foi formado expediente físico para remessa à Zona Eleitoral competente a fim de que seja emitida a lista de eleitores pertencente
ao município de Nicolau Vergueiro.
Isto posto, determino a remessa destes autos físicos à 062ª ZE - Marau/RS, para que seja fornecida a informação requerida ao
Partido Progressistas, e arquivado o expediente eletrônico de n. 0600326-53.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Presidente.

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 216, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM DECORRÊNCIA DAS ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS
TUTELARES DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019.
A Desembargadora MARILENE BONZANINI, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições;
RESOLVE:
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Art. 1.º A adoção do regime de serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Sul, decorrente das eleições para
os Conselhos Tutelares dos municípios do Estado, nos dias 05 e 06 de outubro de 2019, obedecerá ao disposto nesta Portaria.
Parágrafo único. Quanto aos Cartórios Eleitorais, as regras contidas nesta Resolução aplicam-se apenas àqueles envolvidos em eleições com
utilização de urnas eletrônicas nos municípios pertencentes à respectiva jurisdição da Zona Eleitoral.
Art. 2.º Poderão prestar serviço extraordinário os servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro deste Tribunal, ocupantes de cargo em
comissão, removidos, requisitados, em exercício provisório e cedidos nos termos do artigo 94-A, inciso II, da Lei 9.504, de 1997, lotados nos
Cartórios Eleitorais e na Secretaria, de acordo com o planejamento das unidades, que deverá ser encaminhado à Secretaria de Gestão de
Pessoas, via SEI.
§ 1º O quantitativo de servidores deverá obedecer aos seguintes critérios:
I – dia 05 de outubro de 2019, sábado:
a) 1 (um) servidor por Cartório Eleitoral, se o transporte e/ou teste das urnas eletrônicas nos locais de votação ocorrer neste dia;
b) 2 (dois) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).
II – dia 06 de outubro de 2019, domingo:
a) até 2 (dois) servidores por Cartório Eleitoral, em revezamento, nas localidades em que haja eleição em apenas 1 (um) município; e até 4
(quatro) servidores, em revezamento, quando houver eleição em 2 (dois) ou mais municípios;
b) 6 (seis) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, em revezamento.
§ 2º O quantitativo previsto no parágrafo anterior para o domingo poderá ser acrescido de 1 (um) servidor nos Cartórios Eleitorais responsáveis
pela aplicação de pesquisa específica junto aos eleitores em locais de votação com múltiplas urnas, nos termos acordados com a STI.
Art. 3.º A autorização de que trata o artigo 2º sujeita-se ao limite de até 4 (quatro) horas no sábado, dia 05 de outubro de 2019, e de até 10
(dez) horas no domingo, dia 06 de outubro de 2019.
Parágrafo único. No dia 06 de outubro de 2019 deverá ser realizado o intervalo de 1 (uma) hora para repouso e alimentação, após o
cumprimento da jornada de trabalho de cada servidor.
Art. 4.º Os servidores estudantes que cumprem regime de horário especial previsto no art. 98 da Lei n. 8.112, de 1990, somente realizarão
serviço extraordinário após a compensação integral das horas devidas.
Art. 5.º Os servidores que cumprem regime de horário especial previsto nos § 2º e 3º do art. 98 da Lei n. 8.112, de 1990, ou tiveram sua
jornada reduzida por laudo médico oficial poderão realizar serviço extraordinário no sábado e no domingo, limitado ao total de horas de sua
jornada diária e ao total de horas diárias definido no art. 3º.
Art. 6.º As servidoras que cumprem regime de horário especial em virtude do programa de assistência à mãe-nutriz poderão realizar serviço
extraordinário no sábado e domingo, limitado ao total de horas diárias definido no art. 3º.
Art. 7.º Quando não cumprida a carga horária mensal de trabalho e não havendo saldo em banco de horas, a compensação se dará com as
horas trabalhadas dentro do próprio mês.
Art. 8.º Deverá ser observado o revezamento entre os servidores de modo a permitir o repouso semanal obrigatório nos finais de semana,
consistindo no descanso obrigatório do servidor em pelo menos um dia, entre o domingo e o sábado de cada semana.
Art. 9.º O serviço extraordinário será retribuído em banco de horas de nível 2 (dois) – folgas compensatórias.
Art. 10. O cálculo da hora extra será feito com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, no sábado, e de
100% (cem por cento) no domingo.
Art. 11. Para a prestação de serviço extraordinário, os servidores deverão registrar sua frequência utilizando obrigatoriamente a identificação
biométrica, sendo de responsabilidade do gestor acompanhar a presença do servidor.
Parágrafo único. Na hipótese de inclusão de ponto não biométrico, a Secretaria de Gestão de Pessoas deverá solicitar documento
comprobatório da atividade de trabalho ou serviço externo.
Art. 12. A realização de serviço extraordinário em desacordo com os limites previstos nesta Portaria será desconsiderada para todos os fins.
Art. 13. Os limites estabelecidos para o serviço extraordinário na véspera e no dia das eleições, previstos nesta Portaria, poderão ser
ultrapassados mediante necessidade inadiável de serviço ligado diretamente à votação e totalização, sendo tal hipótese condicionada à
comprovação da situação excepcional pelo Juiz Eleitoral, mediante solicitação encaminhada via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, em
até 3 (três) dias após a eleição, à Secretaria de Gestão de Pessoas.
Parágrafo único. Demais situações de urgência decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovadas, serão
excepcionalmente apreciadas.
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral.
Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600627-97.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: ROBSON LUIZ DE LIMA ZAGONEL
INTERESSADO: 086ª ZONA ELEITORAL - TRÊS PASSOS/RS
DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902650166, envolvendo a inscrição eleitoral n. 100480220450,
pertencente a ROBSON LUIZ DE LIMA ZAGONEL, e o registro de Condenação Criminal consignado na Base de Perda e Suspensão de
Direitos Políticos sob o n. 001376666000, em situação Ativo, em nome de ROSON LUIZ DE LIMA ZAGONEL, referente à comunicação de
Condenação Criminal, processo n. 5000022-89.2014.404.7127 da 1ª Vara Federal de Palmeira das Missões/RS.
O agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de Revisão efetuada pela 086ª Zona Eleitoral.
Observo, na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, o primeiro nome do condenado e o segundo nome de sua genitora estão
anotados de forma divergente ao consignado no Cadastro Eleitoral. Os demais dados identificados do eleitor são idênticos àqueles
consignados na BPSDP.
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Outrossim, consoante documentação acostada aos presentes autos proveniente da 3ª Vara Federal de Passo Fundo/RS, verifico que já houve
a extinção da punibilidade relativamente ao processo 5000022-89.2014.404.7127, com data de ocorrência em 24/09/2018. Além disso, todos
os dados ali consignados para o condenado são idênticos àqueles existentes no Cadastro Eleitoral. Constata-se, portanto, que se trata da
mesma pessoa, qual seja: ROBSON LUIZ DE LIMA ZAGONEL.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 100480220450, em
nome de ROBSON LUIZ DE LIMA ZAGONEL, em face do restabelecimento dos seus direitos políticos.
Após, corrija-se o nome consignado na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos registrado sob o n. 001376666000 para ROBSON
LUIZ DE LIMA ZAGONEL e, após, inative-se o registro.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 3 de setembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
PROCESSO 0600723-15.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: WANDERLEI ARGRADEM GARCIA
INTERESSADO: 135ª ZONA ELEITORAL - SANTA MARIA/RS DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902660926, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
101028780442, pertencente à WANDERLEI ARGRADEM GARCIA e o registro de Incapacidade Civil Absoluta consignado na Base de Perda e
Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 001109182000, em situação "Ativo", em nome de WANDERLEI AGRADEM GARCIA, referente à
comunicação de Incapacidade Civil Absoluta, Processo n. 10700177283 da 2ª Vara de Família e Sucessões de Santa Maria/RS.
Constata-se que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Revisão" efetuada pela 135ª Zona Eleitoral/RS.
Em que pese o Acórdão proferido no Processo Administrativo TSE nº 114-71.2016.6.00.0000 determinar, tão somente, a regularização das
inscrições que possuírem registro da suspensão de direitos políticos por incapacidade civil absoluta anotado em data posterior à entrada em
vigor da Lei de Inclusão de Pessoa com Deficiência, analisando sob uma ótica acurada o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, entendo
que o eleitor com registro na situação "Ativo" na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos por incapacidade civil absoluta seja
autorizado a obter alistamento eleitoral.
E sigo nesta linha, porque a Lei 13.146/2015 excluiu do Código Civil as demais hipóteses de incapacidade civil absoluta, restando apenas a
relativa ao menor de 16 anos, não atribuindo à esta Justiça especializada a criação de óbice ao exercício do voto quando o eleitor possuir
anotação de incapacidade civil absoluta na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos do Sistema ELO.
Ademais, a Lei n. 13.146/2015 expressamente prevê o direito de voto à pessoa com deficiência, in verbis:
"Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de
condições com as demais pessoas.
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as
pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive
por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão
possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com
deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha."
Ainda, o texto do art. 85, §1º, da Lei n. 13.146/2015 reafirma que a curatela não impede o exercício de voto:
"Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao
trabalho e ao voto."
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 101028780442, em
nome de WANDERLEI ARGRADEM GARCIA, em face do restabelecimento dos seus direitos políticos.
Após, inative-se o referido registro na Base de Perda e Suspensão dos Direitos Políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 4 de setembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600709-31.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600709-31.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB
Advogados do(a) REQUERENTE: CAROLINA LUCAS PAIVA - RS98339, ALVARO CARVALHO GALVAO GOMES DE MATTOS - RJ158946
Consoante despacho de ID 4067083 foi determinada a publicação de edital para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou
qualquer partido político possa impugnar a regularização apresentada, bem como relatar fatos e indicar provas, sendo desnecessária a
publicação da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, bem como do encaminhamento de cópias
desses documentos ao órgão do Ministério Público Eleitoral:
Edital SJ/CORIP/SEPEP n. 046/2019
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Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 32 da Lei 9.096/95 e do artigo 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, que foi recebida
neste Tribunal a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB/RS ¿ PC
0600709-31.2019.6.21.0000.
Nos termos do artigo 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, estão publicados no anexo que acompanha o presente edital, a Demonstração
de Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando-se, também, cópias desses documentos à Procuradoria
Regional Eleitoral.
Ainda, em cumprimento ao artigo 31, § 2º da Resolução TSE n. 23.546/17, os autos do respectivo processo de prestação de contas
permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente edital. Decorrido esse prazo, nos termos do art.
35 da Lei 9.096/95 e do artigo 31, § 3º da Resolução TSE n. 23.546/17, inicia imediatamente o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público
ou qualquer partido político impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e filiados
estejam sujeitos.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS. Porto Alegre, 5 de setembro de 2019. Ermes Marcolin, Seção de Procedimentos
Específicos e Partidários.

Despachos
PROCESSO 0602279-86.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602279-86.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA
VILLARINHO PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 SILVANA BRAZEIRO CONTI DEPUTADO FEDERAL, SILVANA BRAZEIRO CONTI
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SILVANA BRAZEIRO CONTI DEPUTADO FEDERAL, SILVANA BRAZEIRO CONTI
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 2955183, 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, 6 de setembro de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

6ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2019
O Doutor NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA, Juiz Eleitoral da 6ª Zona de Antônio Prado-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 Waldemar Mansueto
Grazziotin, 165, em Antônio Prado, 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. 23.546/17, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício 2017.
OBJETO: Publicidade da relação dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos para o exercício 2017:
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB – Antônio Prado
Responsáveis: Valdicir Viali e Gilson Prigol
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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Antônio Prado-RS, 04 de setembro de 2019.
Eu, Edevar Citton, Chefe de Cartório da 6ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-48.2019.6.21.0006
DIREITO ELEITORAL-PARTIDOS POLÍTICOS-PRESTAÇÃO DE CONTAS-DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHALLHISTA BRASILEIRO - PTB ANTÔNIO PRADO (ADV(S) CRISTHIAN CARRA-OAB 80607)
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RESPONSÁVEL(S) : VALDICIR VIALI E GILSON PRIGOL (ADV(S) CRISTHIAN CARRA-OAB 80607)
Rh.
Recebo, intempestivamente, a prestação de contas.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recurso pelo partido, determino que a prestação de contas siga
o rito do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos.
Antônio Prado, 05 de setembro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 282/2019 - 15ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 500-71.2016.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - CARGO - VEREADOR - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : ANDRE LUIZ HARTWIG (ADV(S). RODRIGO BORBA - OAB/RS 80.900)
Vistos etc.
Intime-se o executado da penhora realizada pelo sistema Renajud (fl. 79), nos moldes do art. 841 do Código de Processo Civil, cientificando-o
para que compareça ao cartório eleitoral no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que deverá ser nomeado como depositário dos bens
penhorados, podendo,no prazo de 10 (dez) dias, solicitar a substituição dos bens penhorados, conforme previsto no art. 847 do supracitado
diploma legal.
Carazinho, 03 de setembro de 2019.
CAROLINE SUBTIL ELIAS Juíza Eleitoral da 015ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: Pet – 21-03.2015.6.21.0019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013
PROCEDÊNCIA: ENCRUZILHADA DO SUL
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS -PP (ADV. MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES OAB/RS 30.327)
RESPONSÁVEL(S): SANDRO DE FREITAS PEREIRA e JOSE RENATO COIMBRA (ADV. MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES
OAB/RS 30.327), CELSO JOSÉ LINO DE SOUZA e RITA DE CASSIA AMARAL
Advogado do PARTIDO: MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES OAB/RS 30.327
Fica INTIMADO o PROGRESSISTAS - PP do município de Encruzilhada do Sul para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor de R$
431,00 (quatrocentos e trinta e um reais), referente a condenação de fls. 104-107 ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores
determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona
Eleitoral no mesmo prazo.
Encruzilhada do Sul, 06 de setembro de 2019.
Sergio Kowalczuk,
Chefe de Cartório da 19º Zona Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-41.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - ÓRGÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) DAVID PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
RESPONSÁVEL(S) : RACHEL RODRIGUES VIEGAS E MARIA TERESA DAMÉ TEIXEIRA (ADV(S) DAVID PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha relativas às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo Progressistas do município de
Encruzilhada do Sul.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 14 de janeiro de 2019. Em virtude de ter sido constatada ausência de peças essenciais,
o partido foi intimado (fl. 24), na pessoa de seu procurador constituído (fls. 14/16), para apresentar a documentação faltante.
Apresentada a documentação (fl. 31/57), foi publicado edital n.º011/2019 (fl.60) em cartório. Não houve impugnações.
Diante disso, a unidade técnica elaborou relatório preliminar requerendo novas diligências ao partido (fl.61/63). Sendo a agremiação intimada
através do DEJERS (fl.67), permaneceu silente.
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Dessa maneira, a unidade técnica apresentou parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas apresentadas (fls.68/69). Após vista, o
Ministério Público Eleitoral proferiu parecer no mesmo sentido, ou seja, pela desaprovação das contas apresentadas (fl 71/v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
De plano, é importante salientar que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos art. 33 e
34, da Res. TSE n. 23.553/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela desaprovação das contas apresentadas, fls. 38/38v:
A unidade técnica observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas, visto que a agremiação partidária não procedeu à
abertura da conta bancária específica para campanha, em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil, até 15 de agosto do ano
eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta "Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Além disso, constatou a mesma unidade a existência de contas abertas no ano de 2016 (fls.61/63). Contudo, nenhuma delas está identificada
se é para “Doações de Campanha”. Mesmo intimado, o partido quedou-se inerte em identificá-las, o que – se feito – o desobrigaria de ter
aberto nova conta no período que antecedeu as eleições de 2018, consoante prescreve o art. 10, § 1º, II in fine da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer técnico emitido, opinando também pela desaprovação das contas (fl. 71/v).
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, tendo em vista as irregularidades acima referidas.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha relativas às Eleições Gerais de 2018 do Progressistas do município de
Encruzilhada do Sul, com fulcro no art. 77, inc. III, da Res. TSE n. 23.553/2017, pelo que determino a suspensão do repasse de quotas do
Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de 6 (seis) meses, consoante os parágrafos 4º e 7º
do artigo supracitado.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Encruzilhada do Sul, 05 de setembro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-32.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) AURELIO FERREIRA GOMES-OAB 87099)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO CENCI SOBRINHO E NILSEU MICHELS (ADV(S) AURELIO FERREIRA GOMES-OAB 87099)
Vistos.
Intimem-se o orgão partidário e os responsáveis para que se manifestem acerca do relátorio de exame da prestação de contas no prazo de 30
(trinta) dias.
Estrela, 05 de setembro de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 23-16.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : CARLOS MOACIR DA SILVA BRUM (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510), REPUBLICANOS,
JALUSA LALINE DA SILVA CARNEIRO E SANDRA MARA AGUIRRE NUNES
Vistos.
Trata-se de apresentação de Declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Republicanos de Itaqui, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Na consulta ao Sistema de Informações de Contas - SICO (fl.06), verifica-se que o partido teve suas contas partidárias, referentes ao exercício
de 2017, julgadas como não prestadas, conforme autos da PC nº 20-95.2018.6.21.0024, protocolo nº 35.465/2018. Desse modo, recebe-se o
presente pedido como requerimento de regularização de contas, nos termos do art. 59 da Res. TSE 23.546/2017.
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Dos documentos ora apresentados, nota-se a existência de vício na representação processual da agremiação partidária, haja vista que o
diretório municipal está representado pelo Sr. Carlos Moacir da Silva Brum, cujo mandato de Presidente expirou em 17/05/2018. Desse modo,
determino a intimação do órgão estadual para que, no prazo de 15 (quinze) dias, assuma a representação processual da parte, na pessoa de
seu Presidente regional, sob pena da nulidade dos atos praticados.
Não obstante, considerando que o Sr. Carlos Moacir da Silva Brum também é parte no presente processo, determino a atualização da
autuação dos autos para incluir a advogada constituída à fl. 38.
Ainda, nos termos do art. 31 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação pessoal das tesoureiras do exercício, Jalusa Laline da
Silva Carneiro e Sandra Mara Aguirre Nunes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constituam advogado, sob pena da declaração de revelia
com a perda do direito de intimação dos atos processuais.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se pessoalmente as partes.
Decorrido o prazo, voltem conclusos.
Itaqui, 05 de setembro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-81.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FABIANO CHAGAS SOARES-OAB 30176)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PRADELINO MENDES, LAUMAR JORGE DE OLIVEIRA, LUIS MARIA BARBAT PARFITT, LORENA GONZALES
TELIS E FAVIO MARCEL TELIS GONZALES
Vistos.
Ciente.
Tendo em vista que não houve o recolhimento ao erário dos recursos não identificados, determino a suspensão da distribuição ou repasse de
recursos do Fundo Partidário ao Movimento Democrático Brasileiro de Jaguarão, até o devido esclarecimento, a ser analisado pela Justiça
Eleitoral, nos termos da sentença (fls. 152 a 155), conforme previsto no art. 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Comuniquem-se ao TSE, ao TRE-RS e aos Diretórios Nacional e Estadual do PSB.
Jaguarão, 05 de setembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-15.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - JAGUARÃO/RS (ADV(S) TÁSSIA REY SILVA-OAB 94239)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RENATO JAGUARÃO S. DA ROSA, ADAO LUIZ RODRIGUES SILVA, NADIA MARIA REY SILVA E MARIA
ISABEL COSTA OLIVEIRA
Vistos.
Ciente.
Transcorrido “in albis” o prazo para oferecimento de defesa, não havendo pedido de produção de prova formulado a ser analisado, dê-se vista
às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, conforme o art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimem-se.
Jaguarão, 05 de setembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 033/2019
O Doutor MARCELO DA SILVA CARVALHO, Juiz Eleitoral da 29ª Zona de Lajeado-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 Santos Filho, 394, em Lajeado, se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e do art. 28 §2º e art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/17, a relação dos responsáveis pelo órgão partidário que apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
no exercício de 2018, do seguinte diretório municipal:
OBJETO: Publicidade da relação dos partidos políticos e responsáveis que apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos no exercício de 2018.
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Partido Social Democrático – PSD – Cruzeiro do Sul/RS
Presidente: Daniel Dullius
Tesoureiro: Rosana Dullius
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, a qualquer interessado é facultado a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lajeado-RS, 05 de agosto de 2019.
Eu, Maria Betânia Rohde, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 29º ZE.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 47/2019
O Doutor GUSTAVO BRUSCHI, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, tramita a prestação de contas eleitoral de:
CLEBER KLERING DA SILVA de NOVO BARREIRO, candidato a Vereador, eleições de 2008, Pet 83-62.2019.6.21.0032;
PRAZO: 3 DIAS para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa
apresentar impugnação.
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.
Palmeira das Missões-RS, 05 de setembro de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 286/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 37-73.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: Progressistas - PP de Palmeira das Missões
Defensor constituído: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Responsável: Lúcio Flávio Borges, Presidente
Defensor constituído: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Responsável: Joel Alexandre Rubert, Tesoureiro
Defensor constituído: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Palmeira das Missões, 5 de setembro de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar.
“(…)
Transcorridos os prazos supra, verifique a unidade técnica se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas,
intimando-se, em caso de eventual ausência de documentos, o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação
no prazo de 20 (vinte) dias.
(...)
Palmeira das Missões, 07 de julho de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
2. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15) – apresentados (fls. 62 e 63) extratos com movimentação de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, sem
continuidade de um mês para o outro;
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3. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
4. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
5. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
6. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.464/15).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Palmeira das Missões, 5 de agosto de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 287/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 69-78.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Com
Movimentação Financeira. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB de SAGRADA FAMÍLIA
Defensor constituído: JOSÉ ALDORI DE LIMA (OAB/RS 29.837)
Responsável: Jadir Gonçalves Bastos, Presidente
Defensor constituído: JOSÉ ALDORI DE LIMA (OAB/RS 29.837)
Responsável: Juliano Antonio Zamboni Saugo, Tesoureiro
Defensor constituído: JOSÉ ALDORI DE LIMA (OAB/RS 29.837)
Palmeira das Missões, 6 de setembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados no
processo, no prazo comum de 3 (três) dias..
“Vistos.
(…)
Após, com ou sem complementação dos documentos, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 26 de julho de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”

39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 38/2019
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário 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 General Canabarro, 335, em Rosário
do Sul, INTIMAM-SE o Presidente e o Tesoureiro responsáveis pelo Partido dos Trabalhadores – PT – de Rosário do Sul , sr. Fernando Zasso
Pigatto e sr. Alcione Machado Amorim, da sentença prolatada no Processo Classe PC nº 15-91.6.21.0039 que JULGOU NÃO PRESTADAS as
contas partidárias relativas ao ano de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Rosário do Sul, 03 de setembro de 2019.
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral.

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-32.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016. Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
RESPONSÁVEL(S) : SANDERSON PEIXOTO MARTA E GIOVANI MUNIZ DA SILVA (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611), LUIZ ROGÉRIO
BIER E JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS
Vistos.
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Tendo em vista o conteúdo da certidão de fl. 21, a qual dá conta do julgamento das contas do Democratas relativas ao exercício 2016 como
não prestadas, inclusive com decisão transitada em julgado, determino a alteração da classe processual para Petição - Pet.
Após, dê-se vista ao MPE, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 05 de setembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 019/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do
art. 45 da Resolução 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais –
Exercício 2017, do diretório municipal: Partido Republicano Brasileiro – PRB.
PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos seis dias do mês de setembro do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos,
preparei e conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 020/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do
art. 45 da Resolução 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais –
Exercício 2018, do diretório municipal: Partido Republicano Brasileiro – PRB.
PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos seis dias do mês de setembro do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos,
preparei e conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 021/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do
art. 45 da Resolução 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais –
Exercício 2013, do diretório municipal: Partido Republicano Brasileiro – PRB.
PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos seis dias do mês de setembro do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos,
preparei e conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 022/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do
art. 45 da Resolução 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais –
Exercício 2016, do diretório municipal: Partido Republicano Brasileiro – PRB.
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PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos seis dias do mês de setembro do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos,
preparei e conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 070/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 109/2019
Processo: 32-70.2019.6.21.0058
Protocolo: 14.965/2019
Espécie: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2018
Partido: Progressista
Município: Pinhal da Serra/RS
Advogado: Mariza Brehm Moreira – OAB/RS – 69.539
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
43, da Res. TSE nº 23.546/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada.
Em, anexo, cópia da decisão.
Presidente: José Robson Rodrigues Duarte
Vacaria, 06 de setembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido Progressista de Monte Alegre dos Campos/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2018, em 30/04/2019, conforme documentos de fl. 02 à 21.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 24).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 25) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 27), concluindo pela aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 30).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constata-se que não houve falha, quanto a regularidade, confiabilidade e a consistência das contas apresentadas,
conforme apontado no relatório técnico de fl. 27.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 27) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 30), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do Progressista do município de Pinhal da Serra/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 05 de setembro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 071/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 110/2019
Processo: 28-33.2019.6.21.0058
Protocolo: 15.232/2019
Espécie: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2018
Partido: MDB
Município: Pinhal da Serra/RS
Advogado: Eclair Dumoncel da Rosa – OAB/RS – 6.003
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
43, da Res. TSE nº 23.546/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada.
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Em, anexo, cópia da decisão.
Presidente: Marcio Aurelio Rubert de Vargas
Vacaria, 06 de setembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido MDB de Pinhal da Serra/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, conforme documentos de fl. 02 à 39.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 41).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 43) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 45), concluindo pela aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 48).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constata-se que não houve falha, quanto a regularidade, confiabilidade e a consistência das contas apresentadas,
conforme apontado no relatório técnico de fl. 45.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 45) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 48), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do MDB do município de Pinhal da Serra/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 05 de setembro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 072/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 111/2019
Processo: 37-92.2019.6.21.0058
Protocolo: 14.433/2019
Espécie: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2018
Partido: PTB
Município: Pinhal da Serra/RS
Advogado: Mariza Brehm Moreira – OAB/RS – 69.539
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
43, da Res. TSE nº 23.546/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada.
Em, anexo, cópia da decisão.
Presidente: Marcio Aurelio Rubert de Vargas
Vacaria, 06 de setembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PTB de Pinhal da Serra/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
29/04/2019, conforme documentos de fl. 02 à 21.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 24).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 25) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 27), concluindo pela aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 30).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
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Da análise dos autos, constata-se que não houve falha, quanto a regularidade, confiabilidade e a consistência das contas apresentadas,
conforme apontado no relatório técnico de fl. 27.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 27) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 30), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PTB do município de Pinhal da Serra/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 05 de setembro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 073/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 112/2019
Processo: 36-10.2019.6.21.0058
Protocolo: 14.434/2019
Espécie: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2018
Partido: MDB
Município: Pinhal da Serra/RS
Advogado: João Teodoro Roveda – OAB/RS – 15.322
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
43, da Res. TSE nº 23.546/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada.
Em, anexo, cópia da decisão.
Presidente: Renato Paim
Vacaria, 06 de setembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido MDB de Campestre da Serra/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018,
em 29/04/2019, conforme documentos de fl. 02 à 45.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 48).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 49) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 51), concluindo pela aprovação das contas, com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 54).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constata-se que não houve falha, quanto a regularidade, confiabilidade e a consistência das contas apresentadas,
conforme apontado no relatório técnico de fl. 51.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 51) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 54), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do MDB do município de Campestre da Serra/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 05 de setembro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral

59ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-16.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA LIMA DE AZEVEDO
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIAMÃO (ADV(S) ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES-OAB 103365 E RAFAEL
LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
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RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL LUIS MOROSINI E LUIS FRANCISCO BAUKE OSÓRIO (ADV(S) RAFAEL LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
Vistos,
Em atendimento ao art. 40 da Resolução TSE nº23.546/2019, abra-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum
de três dias.
Intime-se.
Viamão, 06 de setembro de 2019
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral da 059ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-17.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Órgão de Direção Partidária - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE (ADV(S) HELIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B)
RESPONSÁVEL(S) : DANIELA BEATRIZ RODRIGUES DUARTE E FERNANDA LOPER (ADV(S) HELIO LUZ DA ROCHA-OAB 104869B)
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido Solidariedade não prestou as
contas referentes ao exercício 2018.
Após notificação das partes, foi apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos em 13/08/2019.
Foi publicado o Edital n. 36/2019 em 20/08/2019, tendo o prazo transcorrido sem impugnações (f. 32).
Nenhuma instituição bancária encaminhou à Justiça Eleitoral extrato bancário do partido referente ao exercício 2018 (f. 33).
A chefia do cartório eleitoral certificou inexistência de recibos de doação ou de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário em
relação à agremiação (f. 34).
Em manifestação de f. 35/36, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017
Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento do feito na forma do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
Ocorre que o artigo 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 prevê a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos para órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro no exercício.
A referida declaração foi apresentada pelo Solidariedade de Pelotas e, pela análise das informações colhidas às f. 33/36, constata-se que que
não ocorreu movimentação financeira em conta bancária em nome do partido no ano de 2018, tampouco foi registrado o repasse de recursos
do Fundo Partidário ao diretório municipal ou a emissão de recibos de doação pela agremiação.
Ademais, verifica-se que não houve impugnações e que a análise técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se favoravelmente à
declaração, de modo que as contas do órgão partidário devem ser consideradas prestadas e aprovadas.
Pelo exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Solidariedade de Pelotas, referentes ao exercício 2018, com fulcro no
art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se.
Pelotas, 05 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-08.2016.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZA-OAB 33527)
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RESPONSÁVEL(S) : EMILIO MILLAN NETO, ISABEL CRISTINA PASSO DOS SANTOS, MARIA EUNICE DIAS WOLF E RONALDO COELHO
RODRIGUES (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZA-OAB 33527), MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO E JOICE DA SILVA
VERNIEIR
MUNICÍPIO(S) : CANOAS - RS
Vistos.
Considerando o Parecer Técnico de fls. 190/191, intimem-se o Partido e seus responsáveis para que se manifestem sobre a irregularidade
apontada no prazo de 20 (vinte) dias.
Cumpra-se.
Canoas, 06 de setembro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 028/2019
A Doutora Cíntia Teresinha Burhalde, Juíza Eleitoral Substituta da 71ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, n. 253,
2º andar, bairro Salgado Filho, em Gravataí/RS, ficam as Direções Municipais/Comissões Executivas dos partidos abaixo nominados
NOTIFICADOS a encaminharem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a prestação de contas referentes ao Exercício 2018, com fulcro nos
arts. 30, inc I, al “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.546/2017, sob pena de serem as referidas contas julgadas “NÃO PRESTADAS”, acarretando
na aplicação do disposto no inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/1997 e da aplicação do disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
Partido
Sigla
Exercício
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
PRB
2018
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PSD
2018
PARTIDO PROGRESSISTAS
PP
2018
PATRIOTA
PATRI
2018
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT
2018
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MDB
2018
PRAZO: No prazo de 5 (cinco) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
Gravataí-RS, 04 de setembro de 2019.
Eu, Mario Faustino Borges Lima, Chefe de Cartório Substituto da 071ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cíntia Teresinha Burhalde Mua,
Juíza Eleitoral
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 029/2019
A Doutora Cíntia Teresinha Burhalde, Juíza Eleitoral Substituta da 71ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, n. 253,
2º andar, bairro Salgado Filho, em Gravataí/RS, ficam as Direções Municipais/Comissões Executivas dos partidos abaixo nominados
NOTIFICADOS a encaminharem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a prestação de contas referentes ao Exercício 2018, com fulcro nos
arts. 30, inc I, al “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.546/2017, sob pena de serem as referidas contas julgadas “NÃO PRESTADAS”, acarretando
na aplicação do disposto no inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/1997 e da aplicação do disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
Direção Municipal/Comissão Executiva
Sigla
Município
PATRIOTA
PATRI
2018
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
PRTB
2018
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PSD
2018
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
PTC
2018
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PMN
2018
AVANTE
AVANTE
2018
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PROS
2018
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEITO
PSB
2018
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
PSC
2018
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
PSL
2018
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MDB
2018
PRAZO: No prazo de 5 (cinco) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
Gravataí-RS, 04 de setembro de 2019.
Eu, Mario Faustino Borges Lima, Chefe de Cartório Substituto da 071ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cíntia Teresinha Burhalde Mua,
Juíza Eleitoral
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76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-03.2019.6.21.0172
REQUERIMENTO - DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - Eleições - Eleição Proporcional - Cargo - Vereador - 2012 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
CANDIDATO(S) : CHRISTIAN MÜLLER (ADV(S) CRISTIAN RAFAEL BARALDI VEDOVATTO-OAB 67.005)
Vistos, etc.
Diante do exame das contas de fl. 52/52v, determino a intimação do candidato Christian Müller, por meio de nota de expediente, para que
proceda ao recolhimento do valor de R$ 223,60 à conta bancária do Partido Progressista - PP de Novo Hamburgo e junte aos autos a
respectiva comprovação no prazo de 03 (três) dias, sob pena de as contas serem julgadas inaptas para a regularização de sua situação
cadastral.
D.L.
Novo Hamburgo, 05 de setembro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 79-87.2019.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
PARTIDO(S) : AVANTE (ADV(S) EUNICE SCHUMANN-OAB 11237 E RUY ENGLER NORONHA DE MELLO-OAB 8001)
RESPONSÁVEL(S) : RAIZER DA SILVA FERREIRA E MÁRCIO RAFAEL MEDEIROS RAMOS (ADV(S) EUNICE SCHUMANN-OAB 11237 E
RUY ENGLER NORONHA DE MELLO-OAB 8001)
Vistos.
Trata-se de "Declaração de ausência de movimentação de recursos" (fls. 02), apresentada pelo AVANTE de Novo Hamburgo, com a finalidade
de regularizar sua situação, uma vez que foram julgadas não prestadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, com aplicação da
sanção de suspensão do órgão partidário e do repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência (fls. 08).
Publicado o edital (fls. 11) com prazo de 3 dias para impugnação, não houve manifestação (fl. 12), bem como, dada vista ao Ministério Público
Eleitoral, também não houve impugnação (fls. 15).
Em seguida, foram certificados pelo Cartório os resultados da consulta aos demonstrativos de distribuição de recursos do Fundo Partidário
pelos órgãos nacional e estadual, da busca por extratos bancários e recibos de doação (fls. 19/20).
Por fim, sobrevieram aos autos o parecer da análise técnica pela regularização da situação do Partido (fls. 21/22) e o parecer do Ministério
Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 25).
Vieram-me conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Com o propósito de promover à regularização das contas não prestadas, prevista no art. 59 da Resolução TSE n. 23.464/2015, o AVANTE de
Novo Hamburgo apresentou "Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2017".
A Lei nº 13.165/2015 de 29 de setembro de 2015, com o objetivo de simplicar a administração dos partidos políticos, introduziu alterações na
Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), definindo que a forma de apresentação das contas pelos órgãos partidários municipais que não
movimentaram recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é a declaração de ausência de movimentação de recursos.
As regras para a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos para o exercício de 2017, encontram-se
regulamentadas no art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, que estabelece que a referida declaração deve ser apresentada no prazo
legal, em modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em seu site na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro e entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral.
Cabe ressaltar, que embora a suprarreferida resolução tenha sido revogada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, que regulamenta as
prestações de contas a partir no exercício financeiro de 2018, permanecem vigentes as regras da Resolução TSE n. 23.464/2015 para o
exame das contas dos anos de 2016 e 2017, conforme disposto no art. 65, § 3º, III da resolução revogadora.
Ainda no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, encontra-se fixado o procedimento para o processamento da declaração de ausência de
movimentação de recursos, objetivando a publicização do documento e a colheita de informações que lhe atribuam condições mínimas de
credibilidade para que possa sem acolhida com efeitos de contas aprovadas.
Assim, dado o devido processamento à declaração do Partido e estando regulares os quesitos de sua apresentação conforme resultado da
análise técnica das fls. 21/22, e ainda, considerada a conformidade do Ministério Público Eleitoral no parecer de fls. 25, tenho que está apta a
regularizar a situação de inadimplência do Partido, com o respectivo levantamento da suspensão do órgão municipal e do repasse de cotas do
Fundo Partidário.
ISSO POSTO, determino a REGULARIZAÇÃO da situação do AVANTE de Novo Hamburgo, com a expedição de ofício ao Tribunal Regional
Eleitoral - TRE para que proceda ao levantamento da suspensão do órgão partidário no sistema SGIP e a expedição de comunicação aos
órgão partidários estadual e nacional acerca da liberação do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, ressalvada a existência de
suspensão originária de contas não prestadas em outros exercícios financeiros.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Arquivem-se.
D.L..
Novo Hamburgo, 05 de setembro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-06.2018.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30042)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR ROQUE DALLENOGARE, MARA ELIANE ROCHA DA COSTA, ANTÔNIO CARLOS LUCAS, SEDENIR DE
MORAES, RICARDO ADOLFO RITTER E JUAREZ VALDIR KAISER (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30042)
Vistos, etc.
Inviável o pedido de parcelamento deduzido nos autos pelo prazo postulado, uma vez que a dívida, no valor de R$ 770,00, não justifica a
concessão de prazo alongado para pagamento, mormente nas 60 parcelas requeridas. Porém, diante das alegações de dificuldades
financeiras em decorrência de dívidas de outros processos, defiro excepcionalmente o pagamento em 2 (duas) parcelas.
A primeira parcela vencerá no prazo de 10 dias, vencendo-se a seguinte no último dia útil do mês subsequente.
Por fim, ressalto que as guias de recolhimento estarão disponíveis para retirada mensal no Cartório Eleitoral, devendo ser comprovado o
pagamento no prazo de 5 dias contados de cada vencimento, sob pena de revogação do parcelamento.
Intimem-se.
D.L..
Novo Hamburgo, 05 de setembro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-43.2019.6.21.0080
OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: TAMARA BENETTI VIZZOTTO
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : DARCI GEHLING JUNIOR E NOELI PODEWILS JARDIM
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de São Lourenço do Sul, referente ao exercício
financeiro 2018.
Esgotado o prazo para a apresentação das contas, o partido foi notificado, através de seus responsáveis (fl. 03), para que apresentassem as
contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em cumprimento ao disposto no artigo 30, I, “a”, da Res. TSE 23.546/2017.
Findo o novo prazo, não houve manifestação por parte da Comissão Provisória ou de seus representantes (fl. 06).
Em cumprimento ao disposto no artigo 30, III, “a”, da Resolução TSE 23.546/2017, foram suspensas as quotas do fundo partidário.
Consoante certidão de fl. 12, verificado o sistema SPCA, não há registro de conta bancária, tampouco de recebimento de recursos de Fundo
Partidário, de fonte vedada e/ou de recursos de origem não identificada, pelo partido.
Expedida informação de fls. 16/17, a área técnica opinou para que as contas sejam julgadas não prestadas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 46,
IV, “a”, e art. 48 , da Res. TSE 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina no artigo 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Lourenço do Sul, no entanto, não submeteu suas contas à análise, mesmo após as devidas
notificações.
Nesses termos, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de São Lourenço do Sul, referente ao
exercício financeiro 2018, em cumprimento ao disposto no art. 46, IV, “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, cominando ao respectivo
diretório municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido
político.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução, bem como acolho a determinação da Presidente
do TRE-RS constante na atividade CRONO nº 20720 da SCRE/TRE-RS, me abstendo de registrar a suspensão da anotação do órgão
partidário no SGIP, uma vez que não existe processo específico para a referida sanção.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos com os devidos registros.
São Lourenço do Sul, 27 de agosto de 2019
TAMARA BENETTI VIZZOTTO
Juíza Eleitoral da 080ª ZE
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81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-19.2017.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DILERMANDO DE AGUIAR -RS
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO RIO GRANDE DO SUL (ADV(S) BRUNA SANTOS DA
COSTA-OAB 107863 E JOÃO LÚCIO DA COSTA-OAB 63654), PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILVAN BERNHARDT
SCHMITT-OAB 81502)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO TEIXEIRA DOTTO E CLAUDIO LUIZ RUBENICH FLORES (ADV(S) GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB
81502)
Trata-se da homologação de acordo entre a UNIÃO e o órgão municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Dilermando de Aguiar
para o parcelamento de débito apurado nos autos do processo PC 3-19.2017.6.21.0081. O débito refere-se à desaprovação da prestação de
contas anual do órgão partidário, relativa ao exercício de 2016, por descumprimento do art.12, inc.IV e do art.13, inc.I, alínea “a”, tudo da
Resolução TSE n.23.464/2015.
A União apresentou o Termo de Acordo de Parcelamento n.00085/2019/ELEITORAL/PRU4R/PGU/AGU às fls.227/236.
O devedor concordou com a proposta e compromete-se ao pagamento de R$47.529,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais),
por meio de Guias de Recolhimento da União (GRU), em 60 (sessenta) prestações mensais fixas de R$792,15 (setecentos e noventa e dois
reais e quinze centavos), com vencimento no 30º dia de cada mês, com exceção de fevereiro em que o vencimento será no último dia útil,
devendo a primeira parcela ter sido quitada até o dia 30.08.2019.
Ciente de seus termos, homologo o acordo firmado e determino o arquivamento do feito até que as parcelas acordadas sejam adimplidas e a
quitação integral do débito comprovada perante este juízo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Pedro do Sul, 05 de setembro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-60.2016.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - EXECUÇÃO DE JULGADO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL - TOROPI
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TOROPI (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729)
Vistos.
A inércia do órgão estadual do partido em responder ao juízo sobre a retenção de eventuais repasses de quotas do fundo partidário ao
executado (fl.260v) bem como a certidão de fl.263, dando conta de que o MDB de Toropi não recebeu nenhum valor dessa origem nos últimos
dez anos evidenciam a ineficácia de tentar executar a dívida contra esse tipo de recurso financeiro.
Assim sendo, frustrada a busca por patrimônio hábil à satisfação do crédito, com fundamento no art.921, inc.III, do CPC, defiro o pedido da
exequente à fl.257 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias findo o qual, deverão voltar conclusos.
Diligências legais.
São Pedro do Sul, 05 de setembro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, o Cartório da 090ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 012/2019, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, de 13/06/2019, edição 107,
página 45, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na Listagem de Eliminação de Documentos, conforme
processo 0004420-62.2019.6.21.8320 do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. PATRÍCIA ANTUNES LAYDNER, Juíza Eleitoral da
090ªZE

98ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-85.2019.6.21.0098
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Coronel Pilar
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JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) SANDRO CISILOTTO GARDA-OAB 35165)
RESPONSÁVEL(S) : IVAN BATISTA AGATTI - PRESIDENTE E LUCIANO GNATTA - TESOUREIRO (ADV(S) SANDRO CISILOTTO GARDAOAB 35165)
V.
Intimem-se as partes para que complementem a documentação no prazo de 20 dias, sob pena de ter suas contas julgadas como não
prestadas (art. 34, § 3º da Resolução TSE 23.546/2017).
Diligências legais.
Garibaldi, 05 de setembro de 2019
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Juíza Eleitoral da 098ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-78.2019.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FERNANDA CHISINI-OAB 112.840)
RESPONSÁVEL(S) : ELISANDRO ANTONIO CASTRO - PRESIDENTE E CARLO MOSNA - TESOUREIRO (ADV(S) FERNANDA CHISINIOAB 112.840)
V. Tendo em vista certidão de fl. 88, que constata equivoco no município que consta no corpo da sentença, republique-a corrigindo o erro.
Garibaldi, 05 de setembro de 2019
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Juíza Eleitoral da 098ª ZE

100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 78-98.2017.6.21.0100
Artigo 299 Código Eleitoral - AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ARGEU RODRIGUES (ADV(S) CLAMILTON PASA-OAB 65908, ROMOALDO PELISSARO-OAB 51866 E SERGIO FEDERLE-OAB
82782), ROGÉRIO BERNARDELLI (ADV(S) MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453)
Vistos, etc.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra ROGÉRIO BERNARDELLI, IDANIR ANTONIO RODRIGUES e ARGEU
RODRIGUES, como incursos nas sanções do artigo 299 da Lei 4.737/65, c/c o art. 29 do Código Penal.
Recebida a denúncia, em 21 de novembro de 2016 e, citados os réus, o Ministério Público Eleitoral ofertou proposta de Suspensão Condicional
do Processo aos réus ROGÉRIO BERNARDELLI e ARGEU RODRIGUES, conforme fl. 98.
Aceita a proposta, houve cisão da Ação Penal e formação dos presentes autos para acompanhamento das condições do benefício concedido.
Aos autos foi juntado o comprovante de depósito da prestação pecuniária cabível ao réu ARGEU RODRIGUES (fl. 127), enquanto o réu
ROGÉRIO BERNARDELLI, optante por prestar serviços à comunidade, comprovou o cumprimento integral de tal prestação às fls. 133/134,
142/143, 147 e 149/151, do que teve vista o Ministério Público Eleitoral (fl. 155).
Ao final, foi certificado o implemento das demais condições (fl. 159), ou seja, o comparecimento pessoal e bimestral do réus pelo prazo de 02
anos, juntando-se as respectivas planilhas de apresentações em Juízo (fls. 160/161).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que requereu a extinção da punibilidade dos réus (Promoção de fl. 163).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Os termos da proposta de suspensão condicional do processo foram integralmente cumpridos pelos réus ROGÉRIO BERNARDELLI e ARGEU
RODRIGUES, conforme demonstrado às fls. 127, 133/134, 142/143, 147, 149/151 e 160/161.
Desta forma, cumpridas as condições impostas, sem revogação do benefício, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos termos
do art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95.
Diante do exposto, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROGÉRIO BERNARDELLI
e ARGEU RODRIGUES, relativamente ao presente feito, com base no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, certifique-se e promovam-se os registros necessários junto ao Sistema SACEL, posteriormente, arquivando-se os
autos com baixa.
Tapejara, 05 de setembro de 2019
JOÃO MARCELO BARBIERO DE VARGAS
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
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103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-79.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE BARRACÃO/RS (ADV(S) CLÁUDIO FRANCISCO PEREIRA DE
FIGUEIREDO-OAB 24920)
RESPONSÁVEL(S) : VOLNIR SILVANO PHILIPPSEN E MOYSES BERGAMO DUTRA (ADV(S) CLÁUDIO FRANCISCO PEREIRA DE
FIGUEIREDO-OAB 24920)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Barracão/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
Publicado o Edital n. 07/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 62-65 e
72-73).
Expedido o Relatório Preliminar de Exame (fls. 66), do qual a parte foi intimada para complementar a documentação, com transcurso do prazo
sem manifestação (fls. 69).
O órgão técnico emitiu o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 74-74v), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas.
O juízo acolheu o exame (fls. 76), determinando a intimação do partido que, mais uma vez, não se manifestou (fls. 78).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 79-79v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 82-82v).
O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 86). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior
(fls. 88-88v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Barracão/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da existência de impropriedade, que não
prejudicou a análise das contas, relacionada a não apresentação dos extratos referentes à conta aberta para movimentação de recursos de
campanha.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Desta feita, como a impropriedade apontada não trouxe prejuízo 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,
que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] II – pela aprovação com ressalvas,
quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Barracão/RS, referente
ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 06 de setembro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 235/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-71.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Barracão
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL DE BARRACÃO/RS (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : DENER SANTOS DE SOUZA E OLIVIA TOMASIA DE OLIVIERA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Liberal – PL de Barracão/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o Edital n. 14/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 55-59).
Certificado pela escrivania eleitoral que o órgão partidário apresentou todos os documentos arrolados no artigo 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 60), os autos seguiram para a análise das contas pela unidade técnica, que emitiu o Relatório de Exame da Prestação de
Contas (fls. 61-62), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas. O juízo acolheu o exame (fls. 63), determinando a intimação
do partido, que apresentou a petição fls. 65-66.
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Ato contínuo, certificado nos autos a ocorrência de alteração no estatuto do partido, no que se refere ao nome e a sigla (fls. 67-68),
determinou-se a atualização da autuação, com o prosseguimento do feito (fls. 70).
Atualizada a autuação, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 73-74).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 77-77v).
O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 81). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior
(fls. 83-83v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Liberal – PL de Barracão/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da existência de impropriedades, que não
prejudicaram a análise das contas apresentadas, relacionadas a abertura tardia da conta bancária para movimentação de recursos de
campanha; falta de indicação do nome do advogado e do contador em alguns documentos apresentados; e divergência entre as informações
apontadas nos Demonstrativos de Receitas e Gastos e de Resultado do Exercício.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram 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, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] II – pela aprovação com ressalvas,
quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Liberal – PL de Barracão/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 06 de setembro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 236/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-25.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cacique Doble
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CACIQUE DOBLE/RS (ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
RESPONSÁVEL(S) : CLAIRTON PASINATO E ÉRICO SANTO MIORANZA (ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cacique Doble/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Publicado o Edital n. 18/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 59-63).
Certificado pela escrivania eleitoral que o órgão partidário apresentou todos os documentos arrolados no artigo 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 64), os autos seguiram para a análise das contas pela unidade técnica, que emitiu o Relatório de Exame da Prestação de
Contas (fls. 65-66), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas. O juízo acolheu o exame (fls. 67), determinando a intimação
do partido, com transcurso do prazo sem manifestação (fls. 69).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 70-71).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 74-74v).
O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 78). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior
(fls. 80-80v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cacique Doble/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da existência de impropriedades, que não
prejudicaram a análise das contas apresentadas, relacionadas à omissão de informações quanto à conta bancária aberta em nome do partido,
diversa daquela indicada nos autos, cuja análise foi efetivada por meio dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral; falta de
indicação da data em alguns documentos apresentados; e divergência entre as informações apontadas no Demonstrativo de Fluxo de Caixa
com os demais demonstrativos apresentados pelo partido.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram 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, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] II – pela aprovação com ressalvas,
quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
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III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Liberal – PL de Barracão/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 06 de setembro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 237/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-49.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : ALGACIR MENEGAT E FABIANO CARNIEL (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de São José do Ouro/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
Publicado o Edital n. 09/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 65-69).
Certificado pela escrivania eleitoral que o órgão partidário apresentou todos os documentos arrolados no artigo 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 70), os autos seguiram para a análise das contas pela unidade técnica, que emitiu o Relatório de Exame da Prestação de
Contas (fls. 71-72), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas. O juízo acolheu o exame (fls. 74), determinando a intimação
do partido, que apresentou manifestação (fls. 77-78).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 80-81).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 84-84v).
O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 88). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior
(fls. 90-90v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de São José do Ouro/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da existência de impropriedade, que não
prejudicou a análise das contas apresentadas, relacionada a abertura tardia da conta bancária para movimentação de recursos de campanha.
Destaca-se que a impropriedade apontada no exame de contas de fls. 71-72, relativa a não apresentação das Guias de Recolhimento à União
dos valores arbitrados nos processos de prestação de contas dos exercícios 2016 e 2017, foi sanada pelo prestador de contas (petição e
documento de fls. 77-78).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Desta feita, como a impropriedade apontada não trouxe prejuízo 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,
que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] II – pela aprovação com ressalvas,
quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de São José do Ouro/RS, referente ao
exercício financeiro de 2018, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 06 de setembro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 34-78.2019.6.21.0110 - Protocolo 13.826/2019
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2018
Partido: Órgão Definitivo Municipal de Tramandaí do PP – Progressistas (11)
Responsáveis: Fernando de Oliveira (Presidente) e Marcos Aurélio Krummenauer (Tesoureiro)
Advogado: Ilsa Maria Dariva – OAB/RS 32.736
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A Exma. Juíza Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA a
agremiação partidária e seus responsáveis, para manifestarem-se sobre as impropriedades e irregularidades apontadas pela Unidade Técnica,
nos termos do Relatório de Diligência constante nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, Juíza Eleitoral.
Tramandaí, 5 de setembro de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.

118ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-91.2019.6.21.0118
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ivoti
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : DARCI POMPEO DE MATOS E ARTUR ALEXANDRE SOUTO
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de não prestação de contas, em relação ao Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Ivoti/RS, referente
ao exercício de 2018.
O órgão partidário deixou de apresentar as contas no prazo legal previsto no artigo 28 da Resolução 23.546/2017. Diante disso, foram
expedidas notificações ao diretório estadual do partido e aos seus responsáveis, para apresentação das referidas contas no prazo de 03 dias,
conforme inciso I do artigo 30 da Resolução antes mencionada.
Transcorrido in albis o prazo acima mencionado, será suspenso o repasse das cotas do Fundo Partidário, com base no artigo 30, inciso III,
alínea "a", da Resolução 23.546/2017.
A unidade técnica constatou a inexistência de movimentação nos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral, bem como a
ausência de emissão de recibos de doação e de repasse, pelo Diretório Estadual, das cotas do Fundo Partidário e do repasse de R$ 5.000,00
de recursos do fundo partidário informado pelo diretório nacional do partido (fls. 16 e 17).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 17-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se da análise do processo de não prestação de contas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Ivoti/RS, no tocante
ao exercício 2018.
Nos termos do artigo 28 da Resolução 23.546/2017, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente, até o dia 30 de abril do
ano subsequente, ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Nessa linha, diante da não apresentação das contas, pela agremiação partidária, nos termos exigidos pela legislação supramencionada, bem
como pelo parecer do Ministério Público, o qual opinou no sentido de que as contas sejam declaradas como não prestadas, o julgamento das
contas como não prestadas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Ivoti/RS, referente ao
exercício de 2018, forte no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução 23.546/2017.
DETERMINO a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Deixo de determinar a suspensão do registro do órgão partidário, conforme previsto no art. 48, §2º da Res.-TSE n.º 23.546/2012017, tendo em
vista decisão da Exma. Desembargadora Presidente do TRE/RS de acolher determinação do STF na ADI n. 6032, a qual afasta "qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma
automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada
após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos da Lei 9.96/1995”.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios nacional e estadual acerca da omissão na apresentação das constas, conforme
dispõem os artigos 48 e 60, inciso I, alínea "a" da Resolução 23.546/2017, e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Estância Velha, 06 de setembro de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
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121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 25-83.2019.6.21.0121
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIREITO ELEITORAL - - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Quinze de Novembro
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM) - CNPJ: 06332964/0001-13 - QUINZE DE NOVEMBRO-RS (ADV(S) MARIA CRISTINE ONGARATTI
RAABE-OAB 66758)
RESPONSÁVEL(S) : LEONIDA BUBLITZ - CPF: 116.895.280-87 - PRESIDENTE E CLARICE KNAK BALDUS - CPF: 547476940-72 TESOUREIRA (ADV(S) MARIA CRISTINE ONGARATTI RAABE-OAB 66758)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas do Democratas – DEM, do município de Quinze de
Novembro/RS, relativo à prestação de contas de campanha das Eleições Gerais 2018.
O processo de omissão foi autuado na PC nº 46-93.2018.6.21.0121, as contas foram julgadas não prestadas e a decisão transitou em julgado
em 09/05/2019. Foram aplicadas as penalidades de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e de suspensão do registro ou
anotação do órgão de direção municipal até a regularização da prestação de contas de campanha.
O requerimento de regularização com a respectiva prestação de contas foi apresentado em 29/07/2019. Publicado o Edital nº 11/2019, em
07/08/2019, dando publicidade às contas, transcorreu o prazo legal sem impugnação. Elaborado o parecer conclusivo (fl. 31), a unidade
técnica concluiu pela regularização das contas. Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela regularização da situação do partido (fl.
34).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de prestação de contas do Democratas de Quinze de Novembro-RS, relativa às Eleições Gerais de 2018, com vistas a regularizar a
situação de inadimplência julgada nos autos da PC nº 46-93.2018.6.21.0121.
A agremiação partidária teve suas contas julgadas não prestadas e ora pede a regularização da sua situação perante a Justiça Eleitoral, como
autoriza o artigo 83, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Acerca da regularização em análise, dispõe o art. 83, § 2º, da citada resolução:
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
Verifica-se que a agremiação partidária declarou não ter recebido qualquer contribuição ou efetuado qualquer despesa. Além disso, não
recebeu recursos do Fundo Partidário. Ademais, não houve impugnação à prestação de contas. Por todo o exposto, a única irregularidade
constatada, qual seja, falta de abertura de conta bancária, não impede a regularização requerida.
Assim, a regularização das contas é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, julgo REGULARIZADA a situação de omissão quanto à entrega da prestação de contas campanha do Democratas (DEM)
de Quinze de Novembro-RS, com fulcro no art. 83, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Estando regular a situação do partido referente aos demais exercícios financeiros, DETERMINO o levantamento da suspensão quanto ao
recebimento das quotas do Fundo Partidário, bem como da suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE-RS a regularização da situação do órgão partidário, e aos diretórios nacional e estadual a
cessação do impedimento ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, se por outro motivo não estiverem suspensas.
Registre-se nos sistemas próprios da Justiça Eleitoral.
Publique-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ibirubá, 06 de setembro de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-47.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTA (PP) IBIRUBÁ-RS - CNPJ: 03723930/0001-61 (ADV(S) JAIME FORTUNATO CERVO-OAB 9096)
RESPONSÁVEL(S) : LIBERTO LEOMAR FRANKEN (PRESIDENTE - CPF: 305427400-44) E JAIR SCORTEGAGNA (TESOUREIRO - CPF:
200401560-87) (ADV(S) JAIME FORTUNATO CERVO-OAB 9096)
Vistos.
O parecer conclusivo da unidade técnica e o parecer do Ministério Público apontaram a existência de irregularidades que ensejam a
desaprovação das contas. Dessa maneira, conforme art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, abro prazo de 15 (quinze) dias para que o
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órgão partidário e seus responsáveis ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificandoas e demonstrando sua relevância para o processo.
Diligências legais.
Ibirubá, 06 de setembro de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-89.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB 69667)
RESPONSÁVEL(S) : EZEQUIEL COLARES DE SOUZA E JUCIMARA MORAES DA SILVA (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB 69667)
Vistos, etc.
Intimem-se o partido e os responsáveis para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao exame da prestação de contas e para
que apresentem os documentos ausentes ou complementares que sejam necessários.
Esgotadas as diligências, autos para os analistas de contas para a apresentação de parecer conclusivo.
Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Mostardas, 06 de setembro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

129ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2019
O Doutor FRANKLIN DE OLIVEIRA NETTO, Juiz Eleitoral da 129ª Zona de Nova Petrópolis-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Tiradentes, nº 406 sala
02, em Nova Petrópolis, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, do diretório municipal abaixo nominado.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Progressista – PP de Picada Café.
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.
Nova Petrópolis-RS, 04 de setembro de 2019.
Eu, Luisa Baldoni Batsow, Chefe de Cartório da 129ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FRANKLIN DE OLIVEIRA NETTO,
Juiz Eleitoral.

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 47-65.2016.6.21.0148
AÇÃO PENAL - Corrupção Eleitoral - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : EVANDRO RAFAEL SCPINHIKI (ADV(S) JOÃO CRISTOVAN ZANIN ZANELLA-OAB 79.876)
Conforme documentos das fls. 255/257, restou comprovado que o Defensor Dativo do réu participará de sessão do Tribunal do Juri na data de
03/10/2019, o que o impossibilitará de comparecer na audiência aprazada nestes autos, na mesma data.
Dessa forma, transfiro a audiência para o dia 30 de outubro de 2019, às 16h.
Intimem-se as partes.
Notifiquem-se as testemunhas arroladas.
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Em sendo o caso, depreque-se.
Erechim, 05 de setembro de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-24.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ROGÉRIO PEDOT AGUILAR-OAB 59846)
RESPONSÁVEL(S) : ANA LÚCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA E MÁRIO ROGÉRIO ROSSI (ADV(S) ROGÉRIO PEDOT AGUILAR-OAB 59846)
Vistos os autos.
O requerimento foi formulado tempestivamente e o Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável ao parcelamento. Assim sendo, defiro
o pedido de parcelamento conforme requerido.
Intime-se a agremiação para pagamento da primeira parcela no prazo de 10 (dez) dias.
Erechim, 05 de setembro de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

154ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2019
A Doutora Márcia Rita de Oliveira Mainardi, Juíza Eleitoral da 154ª Zona de Arroio do Tigre-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua 25 de Julho, 343, centro,
em Arroio do Tigre, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício 2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação dos recursos dos partidos abaixo relacionados:
- Partido Republicano Brasileiro (PRB) de Tunas – RS – Responsáveis: Edson Sott e Ana Maria Bugs Nunes.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Arroio do Tigre-RS, 06 de setembro de 2019.
Eu, Saulo Éverton Darós, Chefe de Cartório da 154ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI,
Juíza Eleitoral.

164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 68/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 742-68.2016.6.21.0164
PROTOCOLO: 127.599/2016
CLASSE AIJE - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
JUIZ: BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR
PROCEDÊNCIA: PELOTAS/RS
REPRESENTANTES: FRENTE PELOTAS PODE.
ADV(S) FABIO BRIÃO GOEBEL. OAB/RS 65.074. LUSIANA DE LIMA LARROSSA. OAB/RS 99.605 E MARCELO GAYARDI RIBERIO.
OAB/RS 57.139
REPRESENTADOS: COLIGAÇÃO A MUDANÇA NÃO PODE PARAR (PSDB, SD, PR, PRB, PMDB, PTB, PSD, PV, PPS, PSC e PSB), PAULA
SCHILD MASCARENHAS, IDEMAR BARZ E EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE.
ADV(S): ALEXANDRE BRUNO ARRAIS DURANS. OAB/RS 104.441, ALEXANDRE DE FREITAS GARCIA. OAB/RS 74.039, CARLOS MARIO
DE ALMEIDA SANTOS. OAB/RS 7.242, ADV JOSÉ LUIS MARASCO CAVALHEIRO LEITE. OAB/RS 5.889, ADV. NELSON MARTINS
SOARES SOBRINHO. OAB/RS 95,134, TIAGO DA SILVA BUNDCHEN. OAB/RS 75.315.
Vistos.
Defiro os parcelamentos postulados às fls. 569 e 574, devendo incidir, nas parcelas, juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado o pagamento, conforme art. 7º da Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Considerando que o pedido de parcelamento de fl. 569 foi requerido no prazo de 30 dias da intimação, deverá incidir, no caso, atualização
monetária e juros moratórios, apenas a partir da segunda parcela, na forma do artigo 7º, § único, da resolução já mencionada.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação. Para o pagamento das demais parcelas (que terão seu vencimento no
último dia útil do mês respectivo), fica dispensada a intimação ou aviso, devendo as correspondentes guias de recolhimento serem retiradas
mensalmente pelos devedores, no cartório eleitoral, mediante apresentação da guia anterior devidamente quitada.
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Após o pagamento de cada parcela, os devedores deverão juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado.
Restando sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Intimem-se.
Pelotas, 5 de setembro de 2019.
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral
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