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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
EDITAL N. 9/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 01.02.2019 os seguintes processos:
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 1) Proc. Classe RE N. 1789 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas Desaprovação / Rejeição das Contas - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - Exercício 2016. Procedência: Victor Graeff.
Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT Victor Graeff/RS, Cláudio Afonso Alflen e Marcos Nadir Vieira dos Santos (Adv(s) Ivanir
Urbano Born-OAB OAB/RS 71.652). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. ”. Ementa:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
VALORES ORIUNDOS DE FONTES VEDADAS. OCUPANTES DE CARGOS DEMISSÍVEIS AD NUTUM. INVALIDADE DE DISPOSIÇÃO
ESTATUTÁRIA PERMITINDO A CONTRIBUIÇÃO ADVINDA DE AUTORIDADES. AMPLITUDE DO CONCEITO DE AUTORIDADE.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DAS PENALIDADES FIXADAS. DESPROVIMENTO. 1.
Alegada previsão estatutária da agremiação partidária acerca da doação de seus contribuintes filiados, norma interna que regula somente o
comportamento dos filiados da grei, diferindo da regra cogente, de cunho proibitivo, presente em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
Pacificado na legislação eleitoral o entendimento de que são vedadas as doações de autoridades, ou seja, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na Administração Pública direta ou indireta. Invalidade de disposição estatutária permitindo
a contribuição advinda de autoridades. 2. Entendimento deste Tribunal no sentido da irretroatividade das alterações legislativas introduzidas na
Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.488/17. Incidência da legislação vigente à época do exercício da prestação de contas. 3.
Irregularidades que representam 46,40% do montante arrecadado pela agremiação no exercício financeiro em análise. Manutenção da
sentença e das penalidades fixadas. Desprovimento.
Relator: João Batista Pinto Silveira 2) Proc. Classe RE N. 4578 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro Aprovação das Contas Com Ressalva - Exercício 2016. Procedência: Candelária. Recorrente(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de
Candelária (Adv(s) Caroline Netto da Silva-OAB OAB/RS 102.590). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AFASTADA NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR DE BAIXA EXPRESSÃO. RECOLHIMENTO DA QUANTIA
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. MANTIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO. 1.
Reconhecida a percepção de créditos de origem não identificada. Todavia, ainda que o valor represente 100% das receitas recebidas pelo
partido, a quantia é de baixa expressão financeira, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas. 2. Mantida a determinação de
recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional, de acordo com o disposto no art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/17 para as hipóteses
de recebimento de recursos de origem não identificada. 3. Afastada a nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público Eleitoral por não
aplicação das sanções relacionadas à multa de até 20% sobre o valor recebido irregularmente e à suspensão do recebimento das quotas do
Fundo Partidário. No caso, não há incidência de desaprovação das contas exigida na norma regente. Inaplicabilidade ao caso concreto. 5.
Manutenção da sentença Desprovimento
Relator: Gerson Fischmann 3) Proc. Classe RE N. 986 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Farroupilha. Recorrente(s): Partido Socialista
Brasileiro - PSB de Farroupilha (Adv(s) Isaias Roberto Girardi-OAB OAB/RS 51.182). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por
unanimidade, afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12,
INC. XII E § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.432/14. MÉRITO. DOAÇÕES DE FONTES VEDADAS. AUTORIDADES PÚBLICAS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. IRRETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.488/17.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 1. Preliminar afastada. Alegada inconstitucionalidade do art. 12, inc. XII e § 2º, da
Resolução TSE n. 23.432/14, ao argumento de violação da disposição contida no art. 17, inc. II, da CF/88, que não prevê a proibição de
recebimento de recursos procedentes de autoridades públicas. As normas de regência ostentam presunção de constitucionalidade até a
manifestação do Poder Judiciário em sentido contrário, seja em sede de controle difuso, seja em controle concentrado. No ponto, não há
espécie de pronunciamento vinculante da Corte Suprema sobre o tema. 2. Mérito. 2.1. A vedação das doações partidárias por detentores da
condição de autoridades busca garantir a isonomia de oportunidades entre as agremiações e prevenir a distribuição oportunista de cargos,
estando em perfeita harmonia com o texto constitucional. 2.2. O TSE e esta Corte posicionaram-se no sentido da incidência da legislação
vigente à época do exercício da prestação de contas e pela irretroatividade das alterações legislativas introduzidas pela Lei n. 13.488/17. 2.3.
Irregularidade que representa 49,3% dos recursos arrecadados. 2.4. Vícios de natureza grave e insanável, capazes de resultar na
desaprovação das contas. Manutenção da sentença. Desprovimento
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.02.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, Diretor-Geral
Substituto.
PROCESSO 0602061-58.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602061-58.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA LUCIA MULER LACERDA DEPUTADO ESTADUAL, VERA LUCIA MULER LACERDA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
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Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de VERA LUCIA MULER LACERDA, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC
nº 0602061-58.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2019.
ALICE DECKER GREWE
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602067-65.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602067-65.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GILMAR DA SILVA PEIXOTO DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR DA SILVA PEIXOTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de VERA LUCIA MULER LACERDA, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602061-58.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2019.
ALICE DECKER GREWE
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

Pautas
PROCESSO 0602109-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602109-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LIZIANE BAYER DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, LIZIANE BAYER DA COSTA Advogado
do(a) REQUERENTE: SERGIO RENATO TEIXEIRA - RS36052
Polo Passivo:
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/02/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 1 de fevereiro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral Substituto.

Despachos
PROCESSO 0603255-93.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603255-93.2018.6.21.0000 - Viamão - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: JESSÉ SANGALI DE MELO
Advogados do(a) REQUERENTE: LAILA GREYCE CORREA NUNES - RS107671, DOUGLAS OLIVEIRA DONIN - RS70754
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS
Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
Vistos.
Intimado sobre os novos documentos juntados pelo requerente ao longo da tramitação do feito, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB DE
VIAMÃO defende a inadmissibilidade da prova que acompanha a petição do Id. 1717233, por violação ao art. 435 do CPC, referindo que para
confrontá-la necessita da oitiva de testemunhas.
Alega que as demais juntadas em nada contribuem para o julgamento do mérito, e tece considerações quanto ao indeferimento de contradita
de testemunha, acostando documento (Id. 1797783).
É o relatório.
Decido.
Conforme já referido por este julgador, o presente processo tem se mostrado inequivocamente peculiar em virtude das diversas juntadas de
provas efetuadas pela parte autora após o ajuizamento da ação e a apresentação da defesa.
Contudo, não se verifica a alegada violação ao art. 435 do CPC no tocante à documentação ora impugnada, relativa às reproduções de telas
de grupo de WhatsApp que acompanham a petição do Id. 1717233.
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Do exame dos autos observa-se que a prova é referente ao item 1.4 da petição inicial, intitulado "Da exclusão do Autor dos canais de
comunicação do Partid", em que foi sustentada a existência de "uma manobra de forma a inviabilizar sua comunicação dentro do grupo oficial
de comunicação WhatsApp PSDB" (parágrafo 22 da peça, Id. 155471).
Além disso, a juntada tardia foi justificada pela existência de "erro no upload" quando da propositura do pedido.
Evidenciada a relevância da prova, mostra-se razoável a sua admissão mormente porque vislumbrada a ocorrência de boa-fé, tendo sido
oportunizada a manifestação da parte contrária.
Tal entendimento não franqueia às partes a juntada a qualquer tempo de provas que poderiam (e deveriam) ter sidos apresentadas de uma só
vez no momento oportuno.
A apresentação extemporânea e contínua de documentos acarreta tumulto na marcha processual, considerável demora na solução da lide, e
pode caracterizar hipótese de má-fé.
Porém, as peculiaridades desse ponto específico possibilitam, em caráter excepcional, o deferimento do pedido de oitiva de testemunhas
apresentado pela agremiação, propiciando-se a formação de contraditório mais substancial e efetivo de forma a evitar futura alegação de
cerceamento de defesa.
Nesses termos, determino a manifestação das partes, no prazo comum de 2 (dois) dias corridos, sobre o interesse na produção de prova oral
destinada a tratar especificamente acerca dos documentos do Id. 1717233 (prints de grupo do WhatsApp), arrolando eventuais testemunhas,
sob pena de preclusão.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator Substituto.
PROCESSO 0602751-87.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602751-87.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALDERI ZANATTA DEPUTADO ESTADUAL, ALDERI ZANATTA
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CEZAR - RS23697
Vistos.
As contas foram apresentadas sem a constituição de advogado, em contrariedade ao art. 48, § 7º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dessa forma, determino a notificação pessoal do candidato, nos termos do art. 101, § 4º, do aludido diploma, para que constitua defensor no
prazo de 03 (três) dias corridos, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas. Transcorrido o prazo sem manifestação, o feito será convertido em
procedimento de contas não prestadas, e a Secretaria Judiciária deverá adotar o pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, inc. III e seguintes,
da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI,
Relator Substituto.
PROCESSO 0602233-97.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602233-97.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS GOVERNADOR, PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816
DECISÃO
Vistos.
As contas foram apresentadas sem a constituição de advogado, em contrariedade ao art. 48, § 7º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dessa forma, determino a notificação pessoal do candidato, nos termos do art. 101, § 4º, do aludido diploma, para que constitua defensor no
prazo de 03 (três) dias corridos, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas. Transcorrido o prazo sem manifestação, o feito será convertido em
procedimento de contas não prestadas, e a Secretaria Judiciária deverá adotar o pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, inc. III e seguintes,
da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CÁS MAFFINI,
Relator Substituto.
PROCESSO 0602607-16.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602607-16.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER DEPUTADO FEDERAL, MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS SPRENGER
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS SPRENGER NEUBAUER DA COSTA - RS96769
Vistos.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER requer a atualização do seu cadastro eleitoral para que seja regularizada a anotação de
que não prestou as contas da campanha de 2018 ao cargo de deputada federal (Id. 1805133).
É o relato.
Decido.
Assiste razão à candidata.
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Embora a Resolução TSE n. 23.555/17 tenha estabelecido o dia 6.11.2018 como último dia para a apresentação das contas referentes ao
pleito proporcional de 2018, em atenção ao art. 29 da Lei n. 9.504/1997, observa-se, do exame dos autos, que as contas foram prestadas em
29.11.2018.
Assim, deve ser levantada a anotação de omissão na entrega das contas do cadastro eleitoral da candidata, pois há código específico
referente às contas extemporâneas.
Cumpra-se imediatamente, antes da publicação.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral RAFAEL DA CAS MAFFINI.
Relator Substituto.
PROCESSO 0600006-03.2019.6.21.0000
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) - Processo nº 0600006-03.2019.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
AUTOR: SIGILOSO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ GERALDO TELESCA MOTA - RS5894
RÉU: SIGILOSO
Vistos, etc.
(SIGILOSO) protocolizou na data de 07 de janeiro de 2019 ação de impugnação de mandato eletivo contra (SIGILOSO) em processo
registrado sob o número 0600006-03.2019.6.21.0000, pugnando pela cassação do diploma e do mandato do impugnado.
Em suas razões defende que o impugnado empregou processo vedado em lei por meio de abuso de poder econômico, inclusive com doações
de pessoas jurídicas, omissão de receitas na prestação de contas e captação ilícita de sufrágio, violando o art. 41-A da Lei das Eleições.
Em 31 de janeiro de 2019, com essas razões, fazendo menção às provas pré-constituídas na ação principal, atravessou petição requerendo
liminarmente a suspensão da posse de Nereu Crispim como Deputado Federal pelo partido PSL a ocorrer na data de 01 de fevereiro de 2019.
Fundamento seu pedido alegando que:
"A prova já trazida aos autos tem a possibilidade para que este Juízo de forma precária determine a suspensão da posse do Sr. Nereu Crispin,
eis que já se pode observar, em sede de juízo liminar, que o requerido captou sufrágios de forma indevida, havendo doado, com o fim de obter
voto e a ajuda, quantia elevada em valores, conforme faz certo a declaração firmada por Júlio César Figueiredo Doze e recibos bancários que
constam da ação principal."
É o breve relatório.
Decido.
Inicialmente anoto que para concessão da tutela liminar é imperativo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Nessas situações é primordial que haja a demonstração preliminar da existência do direito afirmado (fumus boni iuris) e a verificação de que o
autor necessita da imediata intervenção jurisdicional, sem a qual o direito invocado tende a perecer (periculum in mora).
No caso em análise, o processo principal se encontra em cumprimento de carta de ordem para que seja oportunizada a defesa do impugnado,
não havendo, até o presente momento, o estabelecimento do contraditório. Além disso, as alegações do impugnante, ora peticionante,
apresentam um desacordo entre correligionários em parceria denominada por ele de "dobradinha", após a qual surgiu o conflito sobre atuação
conjunta na campanha às eleições de 2018. Situação que só pode ser devidamente esclarecida após a devida triangulação processual.
Em que pese estarmos às vésperas da posse dos candidatos eleitos para a 56º Legislatura da Câmara Federal, não se percebe de pronto a
presença dos requisitos necessários para suspensão liminar do exercício do mandato parlamentar do impugnado. É impossível identificar, com
as razões firmadas nas inicias, a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.
Ademais, a suspensão da posse dos eleitos em juízo superficial dos argumentos, própria das análises liminares, sem razões evidentes e sem a
devida análise de gravidade dos fatos, viola o princípio básico da presunção da legitimidade do pleito eleitoral, bem como releva a serenidade
do respeito à vontade popular, medidas graves demais para que sejam tomadas prima facie.
Dessa forma, mostra-se inviável a concessão da tutela pretendida, uma vez que não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito
invocado - requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. Da mesma forma, não se percebe o perigo da demora, certo de
que, sendo procedentes os argumentos do impugnante, após o estabelecimento do contraditório nos autos, o diploma pode ser cassado sem
que se tumultue ou cause embaraços à afirmação da vontade popular nas urnas, a qual culmina na posse dos eleitos.
Com esses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado sendo prudente, pelas razões expostas, aguardar a resposta do
impugnado, a devida instrução probatória, bem como a posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 2134-21.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 419032014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): LEUDO IRAJA SANTOS COSTA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 4567 (Adv(s) Teresinha Flores Matos OAB/RS 31.102)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos.
A União foi intimada cerca da inviabilidade de constrição dos bens anteriormente indicados por ela. Em sua manifestação, requereu a
realização de penhora sobre eventuais direitos decorrentes das ações judiciais elencadas, nas quais o executado consta como autor (fl. 147),
pleito que merece ser deferido, por não encontrar óbice na legislação.
Diante do exposto, determino que se proceda à penhora sobre os créditos que eventualmente caibam a Leudo Irajá Santos Costa (CPF n.
205.294.570-91) nas ações judiciais arroladas na folha 147 dos autos até o limite de R$ 34.657,72, na forma do art. 860 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann - Relator
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PROCESSO 0602094-48.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602094-48.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, LUCIA ELISABETH COLOMBO
SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MELCHIADES HERTCERT NETO - RS69051
DECISÃO
Tendo em vista a minuciosa análise efetuada pela Secretaria de Controle Interno a Auditoria - SCI deste Tribunal, em especial o Laudo Pericial
Id. n. 1783133, cujo conteúdo traz, aos autos virtuais, generosa quantidade de informações, concedo à prestadora de contas, excepcional e
peremptoriamente, o prazo de 10 (dias), para manifestação.
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator

Acórdãos
PROCESSO 0600035-53.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600035-53.2019.6.21.0000 - Igrejinha - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL
INTERESSADO: ADRIANA TROMBETTA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 149 ZONA ELEITORAL
Requisição de Adriana Trombetta. 149ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n
23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, por unanimidade, em deferir o pedido de requisição de Adriana
Trombetta, da Prefeitura Municipal de Igrejinha/RS, com efeitos a contar da data de sua apresentação, nos termos do voto do Presidente e das
notas de julgamento, partes integrantes desta decisão. Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral,
Porto Alegre, 29 de janeiro de 2019.
DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
RELATOR.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0602877-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602877-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FERNANDO MAINARDI DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FERNANDO MAINARDI
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO RODRIGUES DAMIANI - RS96689, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR
JOSE MENEGHINI BUENO - RS30847, IAN CUNHA ANGELI - RS86860B, EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2018. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. POSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E MISSÃO NO ARESTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME DO FEITO. INVIÁVEL. REJEIÇÃO.
EMENTA:
Possibilidade de juntada de documentos em sede de embargos de declaração. Busca-se, nas prestações de contas, a verdade real, a aferição
da lisura e transparência da movimentação dos recursos arrecadados e gastos na campanha eleitoral, de modo a legitimar o próprio processo
de escolha democrática dos nossos representantes. A aparente vedação do art. 435 do Código de Processo Civil à juntada de novos
documentos não tem incidência no caso em exame, porque apenas seria aplicável (de forma supletiva ou subsidiária) se a legislação eleitoral
fosse omissa ou deficitária em relação ao ponto, o que não procede, diante do contido no art. 266 do Código Eleitoral. Ademais, a prestação de
contas do candidato ainda está em fase de julgamento ordinário neste Tribunal, circunstância distinta da apreciação pela esfera extraordinária
do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, a jurisprudência desta Corte admite a juntada de novos documentos em grau de recurso. Não
obstante a existência de dissenso doutrinário acerca da natureza jurídica dos embargos de declaração, o ordenamento jurídico disciplinou o
instrumento como espécie recursal (art. 994 do CPC), entendimento que tem sido adotado na jurisprudência consolidada dos tribunais.
Conhecimento.
Inexistência de omissão ou contradição no aresto. Caracterizado o inconformismo com a justiça da decisão e o manifesto pedido de
rejulgamento do feito, circunstância que não se coaduna com as hipóteses estritas de cabimento dos aclaratórios previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
O pedido de reforma do julgado é matéria que deve ser levada à apreciação da superior instância no recurso cabível para atacar o acórdão,
pois não se amolda ao propósito integrativo e aclaratório dos embargos de declaração.
Rejeição.
DECISÃO:
Por maioria, preliminarmente, acolheram os documentos apresentados no recurso, vencidos o relator - Desembargador Eleitoral Miguel Antonio
Silveira Ramos e os Desembargadores Eleitorais Gerson Fischmann e Roberto Carvalho Fraga. Proferiu voto de desempate o presidente
Desembargador Eleitoral Jorge Luis Dall' Agnol. No mérito, por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração nos termos do voto do
relator.
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PROCESSO 0600024-24.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600024-24.2019.6.21.0000 - Tramandaí - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL
INTERESSADO: LUIS PAULO ALVES, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 110 ZONA ELEITORAL
EMENTA:
Prorrogação da requisição de Luís Paulo Alves. 110ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução
TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0600504-36.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600504-36.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL
REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO NUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526
DECISÃO
Maria do Rosário Nunes pleiteia o reconhecimento de sua quitação eleitoral para documentação pertinente à posse no cargo de Deputada
Federal para o mandato que inicia em 1º de fevereiro de 2019.
Neste feito, em 15.8.18, reconheceu-se a quitação eleitoral da interessada, para fins de registro de candidatura, ante a comprovação do
pagamento de multa eleitoral em processo de cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional aplicada na Rp 2536-05.2014.6.21.0000,
determinado-se o fornecimento de certidão própria.
Tendo em conta nova necessidade de certidão, vez que pende de baixa no seu cadastro eleitoral o registro da retromencionada multa, e para
que esta possa ser emitida pelo sistema disponível na internet da Justiça Eleitoral, DETERMINO a imediata comunicação da quitação do débito
em epígrafe à 159ª Zona Eleitoral, onde Maria do Rosário Nunes é cadastrada como eleitora.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0602733-66.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602733-66.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 OLAVO NOGUEIRA PIMENTEL DEPUTADO ESTADUAL, OLAVO NOGUEIRA PIMENTEL
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de OLAVO NOGUEIRA PIMENTEL, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602733-66.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2019.
ALICE DECKER GREWE
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0602860-04.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602860-04.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANE DEL PINO VARGAS DEPUTADO FEDERAL, FABIANE DEL PINO VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de FABIANE DEL PINO VARGAS, candidata a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº 060286004.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2019.
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ALICE DECKER GREWE
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

Despachos
PROCESSO 0602626-22.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602626-22.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD DEPUTADO ESTADUAL, NADIA RODRIGUES
SILVEIRA GERHARD
Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO VICENTE REINELLI NEDEFF - RS97875
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD DEPUTADO ESTADUAL, NADIA RODRIGUES SILVEIRA
GERHARD
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 1730733 e demais
documentos anexos (ID 1730833), sob pena de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP

Portarias
PORTARIA DG N. 18, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE
Art. 1º NOMEAR os servidores FABRÍCIO CAETANO PRESTES, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral, ALEXANDRE BORGES MEURER,
Oficial de Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas; DANIEL DUTRA PILLAR, Coordenador de Sistemas, ERIC FIGUEIREDO
STOLTING, Oficial de Gabinete da Secretaria de Administração, ÂNDREA MARIA TESSARI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Orçamento e
Finanças, e ANTÔNIO CARLOS MESTURINI, Chefe da Seção de Auditoria e Análise Contábil, para comporem, sob a coordenação do
primeiro, GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 003/2019 - 4 ZE/RS
O Doutor Daniel da Silva Luz, Juiz Eleitoral da 004ª Zona de Espumoso-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Fernando Ferrari, n°
357, em Espumoso/RS, foram recebidos processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018 de diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Brasileiro (PSB) de Campos Borges/RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Espumoso-RS, 04 de fevereiro de 2019.
Eu, Aline Terumi Bomura Maciel, Chefe de Cartório da 004ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Daniel da Silva Luz,
Juiz Eleitoral da 4a ZE.
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7ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-40.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Aceguá
JUIZ ELEITORAL: CRISTIAN PRESTES DELABARY
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM - ACEGUÁ/RS (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : WILLI JONZEN E ARLENIO HUBERT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral de partido político, referente às eleições gerais de 2018.
Sobreveio informação de que o partido não apresentou prestação de contas final da campanha eleitoral de 2018, infringindo os termos do art.
48, II, “d”, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O Cartório juntou aos autos extrato bancário eletrônico, relatório de recursos de fundo público e certidão de emissão de recibos eleitorais de
doação, recursos de fontes vedadas ou origem não identificada.
Citadas as partes, apresentaram manifestação e documentos, mas não realizaram a prestação de contas no sistema, dentro do prazo legal.
Intimados para realizar a regularização, não procederam conforme determinado.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral não apresentadas por partido político do município de Bagé.
Instruídos os autos com documentos e informações disponíveis em Cartório e realizada a análise técnica dos documentos, verificou-se não
haver indícios de irregularidades.
Nos termos do art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos após a citação ou
suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do DEMOCRATAS de ACEGUÁ, relativas às eleições municipais de 2018, nos termos do art.
77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados e determino o impedimento de recebimento de recursos
do Fundo Partidário pelo prazo de 12 meses e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal até que haja a regularização de sua
situação, nos termos do art. 83, II, da Resolução supra citada.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos de direção estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Bagé, 01 de fevereiro de 2019
CRISTIAN PRESTES DELABARY
Juiz Eleitoral da 007ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 003/2019 - 008ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Carina Paula Chini Falcão, MM. Juíza Eleitoral Substituta da 008ª Zona, Bento Gonçalves, Circunscrição do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos, aprovada pela Comissão
Permanente de Avaliação Documental, conforme documento PAE nº 000342/2015, do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TRERS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, esta 008ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem
anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Dado e passado nesta cidade de Bento Gonçalves, aos trinta e um dias do mês de janeiro, do ano de 2019. Eu, Francine Vicente Stringhini,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral, Doutora Carina Paula Chini Falcão.
Carina Paula Chini Falcão,
Juíza Eleitoral Substituta da 008ª Zona Eleitoral.
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14ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-80.2017.6.21.0014
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO SODRE SOARES E ANA LÚCIA MARTINS GUTERRES
R.h.
Ante demonstrativo de atualização do débito (fl. 98) e com a finalidade de se proceder a correta execução do pagamento, apliquese a Resolução TRE-RS n° 298/2017, que trata do pagamento e o parcelamento de multas aplicadas em processos judiciais de natureza cíveleleitoral e o recolhimento de valores ao erário, apurados em prestação de contas de campanha eleitoral e de partidos políticos.
Além do mais, de modo a se conceder o parcelamento da multa aplicada no valor atualizado de R$ 1.874,38, em 20 (vinte) parcelas mensais,
proceda-se nos termos do art. 6º da norma supra, após intimação dos devedores, para:
1- pagamento da primeira parcela no prazo de 10 (dez) dias, mediante a retirada da GRU no Cartório Eleitoral; e
2- pagamento das demais parcelas, que terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, ficando dispensada nova intimação ou
aviso, devendo as correspondentes guias de recolhimento ser retiradas mensalmente pelos devedores, no Cartório Eleitoral, apresentando-se
a guia anterior devidamente quitada.
Para fins de incidência de juros moratórios e atualização monetária, considera-se como fato gerador o dia 01/01/2017, conforme demonstrativo
de cálculo de débito de fl. 81.
A fim de se calcular do valor de cada parcela e garantir acompanhamento do correto adimplemento, deve o Cartório observar o disposto no art.
16 da citada Resolução, que segue na íntegra:
Art. 16. Na hipótese de parcelamento do débito, devem ser observados os seguintes procedimentos:
§ 1º O valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1 %
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 2º Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão que proceder ao desconto ou o devedor que efetuar o seu pagamento deve
encaminhar cópia do comprovante de pagamento, mediante requerimento, à autoridade judicial, que determinará a sua juntada aos autos da
prestação de contas.
§ 3º Incumbe à Secretaria Judiciária, no Tribunal, ou ao chefe de cartório, nas zonas eleitorais, o acompanhamento processual quanto aos
prazos para pagamento das parcelas e a certificação de seu pagamento.
§ 4º A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, deve ser certificada nos autos da prestação de contas e submetida à
autoridade judicial, para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14 desta
resolução.
Não comprovado o recolhimento tempestivo do débito parcelado, após certificação, façam os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Canguçu, 04 de fevereiro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE

16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2019 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-22.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ZENAIDE POZENATO MENEGAT
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) MARCO AURELIO RAMOS ANDERSON-OAB 54.306)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MARIA CORSO, ADROALDO DE ALMEIDA, NEIVA CRISTINA ANDREAZZA E ANTÔNIO DOMINGOS NUNES DA
LUZ (ADV(S) MARCO AURELIO RAMOS ANDERSON-OAB 54.306)
Vistos.
Considerando-se o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor determinado na decisão judicial, juntado à fl. 346, determino o
arquivamento dos presentes autos, com as devidas anotações.
Intime-se.
Caxias do Sul, 01 de fevereiro de 2019
ZENAIDE POZENATO MENEGAT
Juíza Eleitoral da 016ª ZE
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18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-68.2018.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - 1° Turno - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ADÃO DE OLIVEIRA FERNANDES-OAB 14292)
RESPONSÁVEL(S) : GLAUCO ADRIANI ALVES GONÇALVES, JEZIEL GOMES DE MORAES E CAIO ALEX ALVES GONÇALVES (ADV(S)
ADÃO DE OLIVEIRA FERNANDES-OAB 14292)
Vistos.
Considerando que a irregularidade apontada no parecer técnico foi objeto de questionamento prévio em relatório de diligências – no qual
houve transcurso de prazo sem manifestação da agremiação partidária, entendo desnecessária nova intimação para pronunciamento acerca
de questão já inquerida. Assim, determino, nos termos do art. 76 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, seja dada vista dos autos ao Ministério
Público para que emita parecer no prazo de 2 dias.
Ao Cartório para as diligências cabíveis.
Dom Pedrito, 01 de fevereiro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-23.2018.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - 1° Turno - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - (PT) (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO ELIAS RIBAS ALMEIDA E JEZIEL GOMES DE MORAES (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB
23404), JOSÉ ALBERTO MADEIRA CORREA (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
Vistos.
Considerando que a irregularidade apontada no parecer técnico foi objeto de questionamento prévio em relatório de diligências – no qual
houve transcurso de prazo sem manifestação da agremiação partidária, entendo desnecessária nova intimação para pronunciamento acerca
de questão já inquerida. Assim, determino, nos termos do art. 76 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, seja dada vista dos autos ao Ministério
Público para que emita parecer no prazo de 2 dias.
Ao Cartório para as diligências cabíveis.
Dom Pedrito, 01 de fevereiro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-84.2017.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) MARCOS SIGNORI-OAB 100590)
RESPONSÁVEL(S) : LEO MOTA E ANGELITA LEMOS DA SILVA (ADV(S) MARCOS SIGNORI-OAB 100590)
Vistos.
Intime-se o partido para que proceda ao pagamento do saldo devedor atualizado de R$ 826,54, noticiado retro, no prazo de quinze dias, sob
pena de multa no percentual de 10% sobre o montante da condenação, acrescido de honorários de advogado no mesmo percentual, na forma
do art. 523 do Código de Processo Civil.
Estrela, 01 de fevereiro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 110-15.2018.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bom Retiro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA P PSDB, ZAIRE MARQUES CÂNDIDO E ANGELA BEATRIZ MARTINELLI
DA ROSA (ADV(S) JAQUELINE RODRIGUES CARDOSO EIDELWEIN-OAB 76539)
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Vistos.
Trata-se de petição mediante a qual o PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Bom Retiro do Sul visa a análise da prestação
de contas referente ao ano de 2017.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos durante o exercício financeiro em questão.
O cartório informou a ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, bem como de movimentação financeira.
Em seu parecer, o Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos na forma do art. 45, VIII, "a" da Res. TSE n. 23546/2017.
Vieram conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pelas Resoluções do TSE n. 23.464/2015 e
23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23.464/15 e, posteriormente, a Res. TSE n.
23546/2017 possibilitaram a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado
arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas
para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Foi atestada a inexistência de
movimentação financeira por conta bancária e a ausência de recebimento de repasses de outros órgãos partidários ou de recursos públicos.
Encontram-se, pois, observadas as normas regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e documentos previstos nas
Res. TSE n. 23.546/17.
Diante do exposto, APROVO as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Bom Retiro do Sul, na forma do art. 45, VIII,
"a", da Res. TSE n. 23464/15, e determino o arquivamento da declaração prestada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Estrela, 01 de fevereiro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 106-75.2018.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - OMISSO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : DARLÃ BERLLINI E GASPAR LUÍS DA SILVEIRA FRANCO
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PSB do município de Estrela referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 18) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 19).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, encontram-se, portanto, atendidas todas as exigências da
legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, em razão de encontrarem-se regulares as contas, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PSB de Estrela relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estrela, 01 de fevereiro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 107-60.2018.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - OMISSO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : ODILO VICENTE E MARCELO ANDRÉ HAAS
Vistos.
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Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PRB do município de Estrela referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 17) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 18).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, encontram-se, portanto, atendidas todas as exigências da
legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, em razão de encontrarem-se regulares as contas, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PRB de Estrela relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Estrela, 01 de fevereiro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 002/2019 025 ZE RS
O Doutor BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA, Juiz Eleitoral da 25ª Zona de Jaguarão-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 Andrade Neves, 758, em Jaguarão, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17, a Prestação de contas relativa às Eleições 2018 do diretório municipal do PROGRESSISTAS – PP.
OBJETO: Publicidade da da Prestação de Contas do PROGRESSISTAS - PP de Jaguarão relativa às Eleições 2018:
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas eleitorais,
com o prazo de 3 (três) 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.
Jaguarão-RS, 25 de janeiro de 2019. Eu, André Luiz Bedin Ferreira, Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 003/2019 025 ZE RS
O Doutor BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA, Juiz Eleitoral da 25ª Zona de Jaguarão-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 Andrade Neves, 758, em Jaguarão, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17, a Prestação de contas relativa às Eleições 2018 do diretório municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB.
OBJETO: Publicidade da da Prestação de Contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Jaguarão relativa às Eleições 2018:
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas eleitorais,
com o prazo de 3 (três) 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 publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS.
Jaguarão-RS, 30 de janeiro de 2019. Eu, André Luiz Bedin Ferreira, Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2019 25 ZE RS
O Doutor BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA, Juiz Eleitoral da 25ª Zona de Jaguarão-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 Andrade Neves, 758, em Jaguarão, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17, a Prestação de contas relativa às Eleições 2018 do diretório municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB.
OBJETO: Publicidade da da Prestação de Contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Jaguarão relativa às Eleições
2018:
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas eleitorais,
com o prazo de 3 (três) 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 publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS. Jaguarão-RS, 30 de janeiro de 2019.
Eu, André Luiz Bedin Ferreira, Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA - Juiz Eleitoral
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29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA EXPEDIENTE N.10/2019
Processo Classe: PC- 80-53.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS- ELEIÇÕES GERAIS 2018- PTB LAJEADO/RS- PEDIDO DE PROVID ENCIAS
PROCEDENCIA: LAJEADO/RS
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDOS:PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB LAJEADO/RS(ADV: Vilson Haussen Jacques Filho - OAB/RS 15.477)
RESPONSAVEL: GUSTAVO FABRIM TEIXEIRA DA SILVA, GERSON ALOISIO BARCHERT E JAIR SOLIMAR PADIA (ADV: Vilson Haussen
Jacques Filho - OAB/RS 15.477).
Vistos.
Com o fim do período de suspensão dos prazos, intime-se o órgão partidário para que, querendo, no prazo dede 3 dias, manifeste-se acerca
da diligência indicada na fl.56. Vencido o prazo, com ou sem manifestação do órgão partidário, renove-se a manifestação da unidade técnica e
dê-se vista ao MPEleitoral. Lajeado, 28/12/2018. Rodrigo de Azevedo Bortoli, Juiz Eleitoral.

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 87-39.2018.6.21.0031
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB de Montenegro/RS
Responsáveis: Nei de Paula e Carlusa Milene da Silva Cezar - PP. Maricê Dal Forno (OAB/RS 47732)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se acerca do relatório para expedição de diligências, sob pena de
preclusão (artigo 72, § 1º da Res. TSE n. 23.553/2017).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, e não havendo novas irregularidades ou impropriedades sobre as quais os prestadores não
tenham tido a oportunidade de manifestação, elabore-se parecer conclusivo (artigo 75 da Res. TSE n. 23.553/2017) com posterior vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (artigo 76 da Res. TSE n. 23.553/2017).
Após, voltem conclusos.
Montenegro, 01 de fevereiro de 2019.
Priscila Gomes Palmeiro,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 93-46.2018.6.21.0031
Partido: Partido da República - PR de Montenegro/RS
Responsáveis: Belânia Fátima Dias Souza - PP. João Luis Dufau Panasuk (OAB/RS 23831); e Talis Romeu Pohren Ferreira
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se acerca do relatório para expedição de diligências, sob pena de
preclusão (artigo 72, § 1º da Res. TSE n. 23.553/2017).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, e não havendo novas irregularidades ou impropriedades sobre as quais os prestadores não
tenham tido a oportunidade de manifestação, elabore-se parecer conclusivo (artigo 75 da Res. TSE n. 23.553/2017) com posterior vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (artigo 76 da Res. TSE n. 23.553/2017).
Após, voltem conclusos.
Montenegro, 01 de fevereiro de 2019.
Priscila Gomes Palmeiro,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 6/2019
O Juiz Eleitoral Substituto 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 do:
PROGRESSISTAS – PP DE BOA VISTA DAS MISSÕES, PC 114-19.2018.6.21.0032;
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE BOA VISTA DAS MISSÕES, PC 115-04.2018.6.21.0032;
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE LAJEADO DO BUGRE, PC 120-26.2018.6.21.0032;
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE PALMEIRA DAS MISSÕES, PC 135-92.2018.6.21.0032.
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 no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
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Palmeira das Missões-RS, 01 de fevereiro de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: AIJE 697-14.2012.6.21.0032
Resumo
Requerente: PROGRESSISTAS - PP (Adv.: Décio Itiberê Gomes de Oliveira (Adv.: OAB/RS 12.725))
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Requerido: Coligação União Faz a Força(PDT/PT/PPS/PTB), Representado por Claudimar da Silva Beckmann, OLNEI LUIS PIETROBELLI,
VILMAR SANTOS DA SILVA (Advs.: Maritânia Lúcia Dallagnol (OAB/RS 25.419), Oldemar Meneghini Bueno (OAB/RS 30.847), Edson Luis
Kossmann (OAB/RS 47.301) )
Requerido: João Batista Pippi Taborda (Adv.: João Batista Pippi Taborda (OAB/RS 59.800))
Palmeira das Missões, 1 de fevereiro de 2019.
Intimação do J.B.P.T acerca do deferimento do pedido de parcelamento
“Vistos etc.
Sobreveio pedido de parcelamento da multa em quotas mensais que não ultrapassem o valor de R$ 500,00, apresentando o requerente
documentos comprobatórios da condição financeira.
Cabe deferimento o pedido do requerente uma vez que o valor de parcelas encontra-se dentro do limite trazido pela Resolução TRE-RS n.
298/2017.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de parcelamento do débito em 16 parcelas.
Intime-se o requerente dos termos dos arts. 6º e 16 da Res. TRE/RS n. 298/2017:
Art. 6º Deferido o parcelamento, o devedor será intimado da decisão judicial, assim como da emissão da GRU referente à primeira parcela,
com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação.
§ 1º As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo.
§ 2º Para pagamento das demais parcelas, fica dispensada a intimação ou aviso, devendo as correspondentes guias de recolhimento ser
retiradas mensalmente pelo devedor, no cartório eleitoral ou na Secretaria Judiciária, conforme o caso, mediante apresentação da guia anterior
devidamente quitada.
§ 3º Somente é permitida a entrega ao devedor da guia referente à parcela a vencer, sendo vedada a entrega, em conjunto, de todas as guias
do parcelamento.
Art. 16. Na hipótese de parcelamento do débito, devem ser observados os seguintes procedimentos:
§ 1º O valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1 %
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 da Lei n. 10.406/2002 e art. 13 da Lei n.
10.522/2002).
§ 2º Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão que proceder ao desconto ou o devedor que efetuar o seu pagamento deve
encaminhar cópia do comprovante de pagamento, mediante requerimento, à autoridade judicial, que determinará a sua juntada aos autos da
prestação de contas.
§ 3º Incumbe à Secretaria Judiciária, no Tribunal, ou ao chefe de cartório, nas zonas eleitorais, o acompanhamento processual quanto aos
prazos para pagamento das parcelas e a certificação de seu pagamento.
§ 4º A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, deve ser certificada nos autos da prestação de contas e submetida à
autoridade judicial, para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 14 desta
resolução.
Intime-se, inclusive de que o recolhimento da primeira parcela constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, podendo a exatidão dos valores recolhidos ser objeto de verificação posterior pelo exequente.
Vindo aos autos o comprovante de quitação da primeira parcela, dê-se ciência ao exequente para que, querendo, acompanhe o cumprimento
dos termos do parcelamento.
Após, aguarde-se a juntada dos comprovantes mensais de quitação.
Desatendidas as determinações acerca do procedimento de recolhimento das parcelas ou verificada a quitação do parcelamento, abra-se vista
à Fazenda Nacional para que requeira o que entender de direito.
As Guias de Recolhimento deverão serão calculadas conforme as instruções contidas no Art. 49, §1º da Resolução TRE/RS 298/2017, sendo
que o Cartório gerará as guias mediante solicitação da parte, somente antes do período do vencimento.
Com o vencimento da parcela sem adimplemento, solicitação posterior deverá ser acrescida de 1% de multa e 2% ao mês de mora, além das
correções dispostas nas disposições supra.
Dil. Legais..
Palmeira das Missões, 18 de Dezembro de 2018
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral da 32ª ZE”.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 136-77.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PODEMOS - PODE de Palmeira das Missões
Defensor constituído: Loresmar dos Santos (OAB/RS 76.541)
Defensor constituído: Adriana Schokal Lencina (OAB/RS 86.131)
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Responsável: CLAUDIO NEI SILVA DE VARGAS, PRESIDENTE
Defensor constituído: Loresmar dos Santos (OAB/RS 76.541)
Defensor constituído: Adriana Schokal Lencina (OAB/RS 86.131)
Responsável: CLAUDETE FERNANDES DA SILVA, TESOUREIRO
Defensor constituído: Loresmar dos Santos (OAB/RS 76.541)
Defensor constituído: Adriana Schokal Lencina (OAB/RS 86.131)
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“(…) prossiga-se o feito pelo rito da prestação de contas eleitoral.
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 07 de janeiro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 26/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foi apresentada a seguinte peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por declaração
emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 140-17.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, de Palmeira das Missões
Defensor constituído: ADELAR KREMER (OAB/RS 49.372)
Responsável: ADILSON SEVERO BARBOSA, PRESIDENTE
Defensor constituído: ADELAR KREMER (OAB/RS 49.372)
Responsável: RAUL BARBOSA, TESOUREIRO
Defensor constituído: ADELAR KREMER (OAB/RS 49.372)
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“…prossiga-se o feito pelo rito da prestação de contas eleitoral...
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 18 de dezembro de 2018.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 16/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 116-86.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT, de Boa Vista das Missões
Defensor constituído: Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB/RS 97.772)
Responsável: JEFERSSON MATIAS DA ROSA, PRESIDENTE
Defensor constituído: Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB/RS 97.772)
Responsável: CLAUDIANA CASARIN DA ROSA, TESOUREIRO
Defensor constituído: Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB/RS 97.772)
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“...dê-se prosseguimento ao feito como prestação de contas...
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 07 de janeiro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.1. Prestação de contas parcial
A prestação de contas parcial foi entregue em 15/09/2018, fora do prazo fixado pelo § 4º, do art. 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 11/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIVERGÊNCIA - CNPJ - BANCO - AGÊNCIA - CONTA
Na conta – 06.966.322/0001-76 – 041 – 0303 - 00000611145305
CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA - CNPJ - BANCO - AGÊNCIA - CONTA
Na conta – 06.966.322/0001-76 – 041 – 0303 - 00000611145306
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 149-76.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, de São José das Missões
Defensor constituído: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Responsável: VALMIR ANTONIO DE SOUZA, PRESIDENTE
Responsável: DECIO MARTINS BUENO, TESOUREIRO
Defensor constituído: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“...prossiga-se o feito como prestação de contas eleitoral...
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 07 de janeiro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 14/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
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Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.55/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 148-91.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, de São José das Missões
Defensor constituído: José Aldori de Lima (OAB/RS 29.837)
Responsável: AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, PRESIDENTE
Defensor constituído: José Aldori de Lima (OAB/RS 29.837)
Responsável: EDILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, TESOUREIRO
Defensor constituído: José Aldori de Lima (OAB/RS 29.837)
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“...prossiga-se o feito como prestação de contas eleitoral...
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 07 de janeiro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 21/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 152-31.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB, de São José das Missões
Defensor constituído: Adriana Ribeiro Marcon 97.791)
Responsável: VANDERLEI PAULO TOLFO, PRESIDENTE
Defensor constituído: Adriana Ribeiro Marcon 97.791)
Responsável: MARIA ADRIANE DOS SANTOS BUENO, TESOUREIRO
Defensor constituído: Adriana Ribeiro Marcon 97.791)
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
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Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“...dê-se prosseguimento ao feito como prestação de contas...
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 07 de janeiro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 03/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-57.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - ELEIÇÕES- 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sagrada Família
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO E NEIMAR CARLOS MARTINELLI
DURANTE (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais entregue pelo órgão municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Sagrada
Família, referente às Eleições Gerais de 2018.
O edital foi devidamente publicado, transcorrendo o prazo sem impugnação (fl. 23, verso).
Realizada a Análise Técnica, a unidade responsável manifestou-se pela aprovação das contas ( fl. 26).
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 27).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha do órgão partidário municipal, relativas às Eleições Gerais de 2018.
A prestação de contas foi instruída devidamente de acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017, estando suas peças devidamente
assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Diante da regularidade das contas apresentadas, cabe a sua aprovação.
ANTE O EXPOSTO, julgo APROVO as contas de campanha do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Sagrada Família,
relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Diligências legais.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-36.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: São Pedro das Missões
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : CARLA CRISTINA JAHN E JOELSO ONSI ZINI
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município
de Novo Barreiro – RS.
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Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de omissão das
contas (fl. 02/08), bem como certificada a composição da executiva partidária no período (fl. 09).
Houve a determinação para realização de diligência junto aos Correios para busca do AR encaminhado à agremiação (fl. 11), o que foi
cumprido (fl. 12 e 13).
Foram consideradas regulares as intimações entregues pessoalmente e por carta ao partido e aos responsáveis pela agremiação, sendo
decretada a revelia das partes, bem como determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas, com a imediata
suspensão de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal e demais providências do Art. 30, III e seguintes da Resolução TSE
23.546/2017 (fl. 14).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação
financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de recibos (fl.
17/22).
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 23).
Foi aberto prazo de vista as partes para se manifestarem acerca dos documentos juntados (fl. 25/26), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2017, pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB, do município de Novo Barreiro – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Desta forma, considerando que, verificada a existência de movimentação financeira, não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e
seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV,
"a" da Res. TSE 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2017 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB, do município de Novo Barreiro, com fulcro no art. art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados,
cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do
registro de seu órgão de direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva reapresentação das contas com os dados da
pessoa jurídica devidamente registrados perante a Justiça Eleitoral, fulcro Art. 48 da Res. TSE 23.546/2017 e Art. 42 da Res. TSE
23.571/2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se da decisão os Diretórios
Estadual e Nacional da Agremiação, bem como encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as
providências cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal do Movimento Democrático Brasileiro de
Novo Barreiro.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-81.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Sagrada Família
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE IVAN DE ALMEIDA ANTUNES E ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do município de
Sagrada Família – RS.

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

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 21, Página: 22

Transcorrido o prazo para apresentação de contas e efetuada tentativa de notificação do partido e responsáveis, foi formalizado expediente de
omissão ao dever de prestar contas (fl. 02/07).
Em razão do insucesso na intimação por via postal, foi determinada intimação das partes por mandado (fl. 09).
Intimados, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 014/018).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 28, § 2.º e 45 da Resolução TSE n.
23.464/2015 (fl. 25/26), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas (fls. 26-v).
Foi efetuado o exame, no qual foi constatada a existência de movimentação financeira, bem como a inexistência de recebimento ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário, a ausência de transferências intrapartidárias e a não emissão de recibos (fl. 27/32).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pela desaprovação das contas (fl. 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2017, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB, do município de Sagrada Família – RS.
Apresentada a Declaração de Ausência de Recursos, a análise técnica detectou a existência de movimentação financeira por meio dos
extratos bancários encaminhados pelas instituições bancárias em cumprimento ao Art. 6, §2º da Resolução TSE 23.464/2015. Intimado a
apresentar esclarecimentos, o partido nada suscitou.
Com efeito, a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos está regulada no Art. 32, §4º da Lei n. 9.504/97 que
dispõe:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Tal hipótese é admitida para os casos em que o partido não tenha efetuado qualquer movimentação financeira, visando desburocratizar o
processo de prestação de contas, situação historicamente muito comum em grande parte dos órgãos partidários do interior do Estado.
Contudo, o partido utilizou indevidamente o referido instituto ao apresentar declaração de ausência de movimentação financeira quando,
efetivamente, possuiu movimentação financeira, fato que joga por terra qualquer confiabilidade da declaração apresentada, impedindo sua
homologação, sem prejuizo de possível prática de Crime Eleitoral, por declaração falsa da que deveria constar, consoante Art. 350 do Código
Eleitoral.
Gize-se que, ao considerar que o exercício em comento se trata de ano em que ocorreram Eleições Municipais, a ausência de declaração
constitui-se em severa afronta a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, visto que os recursos omitidos podem ter servido a realização de
campanha eleitoral.
Neste sentido, ressalta-se que as contas anuais do exercício financeiro englobam as movimentações realizadas no período de campanha por
meio da conta de campanha, independente da apresentação das contas de campanha nos 30 dias posteriores ao pleito em obediência a
Resolução TSE 23.463/2015, conforme se verifica do rol de contas bancárias abrangidas pela prestação de contas contidos no Art. 6º, II da
Res. TSE 23.464/2015:
Art. 6º Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I – do “Fundo Partidário”, previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II – das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5º desta resolução;
III – dos “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta resolução; e
IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 7º). (grifei)
Desta forma, uma vez que constatada a ausência de fidedignidade na declaração exarada pela agremiação, o partido e seus responsáveis
incorreram no disposto no Art. 45, VIII, "b" e "c" da Res. TSE 23.464/2015:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
(...)
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
(...)
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Assim, cabível a desaprovação das contas, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do que dispõe o Art. 46, III, "c" da
Res. TSE 23.464/2015:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja possível verificar
a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à verdade.
Contudo, em vista de que verificado que a movimentação apurada trata-se tão somente de despesas, incabível a aplicação do Art. 49 da
Resolução das Contas ante a não existência de arrecadação de recursos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS as contas partidárias do exercício de 2017 do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB, do município de Sagrada Família – RS, com fulcro no art. art. 46, III, "c", da Resolução TSE n. 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se as anotações no Sistema SICO, bem como proceda-se a execução da sentença na forma do Art. 60 da
Resolução TSE 23.464/2015, no que couber.
Após, arquive-se o feito com baixa.
Dil. Legais.
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Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-97.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista das Missões
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : SALVADOR DE SOUZA BUENO E HERMES SANTOS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do município de
Boa Vista das Missões – RS.
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de omissão das
contas (fl. 02/05), bem como certificada a composição da executiva partidária no período (fl. 06/07).
Ante a impossibilidade de notificação às partes foi determinada a expedição de mandado (fl. 08).
Foi certificada a não localização do endereço do presidente a agremiação (fl. 10), tendo sido intimados por mandado o partido por meio de seu
tesoureiro (fl. 15), e o tesoureiro da agremiação (fl. 16), e o presidente por meio de Edital no DEJERS (fl. 20/21), havendo o transcurso do
prazo sem manifestação (fl. 21).
Considerada a inércia das partes, foi determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas, com a imediata suspensão
de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal, decretação de revelia e demais providências do Art. 30, III e seguintes da Resolução TSE
23.546/2017 (fl. 22).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação
financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de recibos (fl.
26/29).
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 30).
Foi aberto vista dos documentos juntados às partes por meio de nota de expediente (fl. 31/32), havendo novo transcurso de prazo sem
manifestação (fl. 33-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2017, pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO, do município de Boa Vista das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Desta forma, considerando que, verificada a existência de movimentação financeira, não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e
seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV,
"a" da Res. TSE 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2017 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB,
do município de Boa Vista das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos
declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da
anotação do registro de seu órgão de direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva reapresentação das contas com
os dados da pessoa jurídica devidamente registrados perante a Justiça Eleitoral, fulcro Art. 48 da Res. TSE 23.546/2017 e Art. 42 da Res. TSE
23.571/2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se aos Diretórios Estadual e
Nacional do Partido o julgamento das contas como não prestadas, bem como encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul cópia desta decisão para as providências cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro de Boa Vista das Missões.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
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Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-46.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LEANDRO BRAZIL MACHADO-OAB 76552)
RESPONSÁVEL(S) : GESIEL BITENCOURT SERRA, LUIZ CARLOS COSMAM, MIGUEL CURRY NETTO E CLADEMIR PRESTES DE
OLIVEIRA (ADV(S) LEANDRO BRAZIL MACHADO-OAB 76552)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Palmeira
das Missões – RS.
A agremiação partidária apresentou prestação de contas sem movimentação financeira após notificado da necessidade de apresentar as
contas (fl. 02/07).
Foi juntada a certidão da composição da comissão executiva do partido (fl. 07/08).
Foram incluídos os responsáveis pela agremiação do início do exercício, bem como determinada a sua intimação para constituição de
procurador sob pena de revelia e o prosseguimento do feito na forma do Art. 45 da Res. TSE. 23.546/2017 (fl.10 e verso).
O Edital que deu publicidade às contas apresentadas foi publicado no DEJERS(fl. 29/30), não havendo impugnação às contas por interessados
ou o Ministério Público Eleitoral (fl. 35).
As partes apresentaram as procurações faltantes às fl. 31/33 e 39/41.
Realizado o exame técnico, informou o Cartório a regularidade da declaração opinando pela aprovação das contas (fl. 43/48).
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas (fl. 49).
Sobreveio petição de M.C.N. e C.P.O. indicando que não são mais responsáveis pela agremiação desde 27.08.2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício 2017, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro, do município de
Palmeira das Missões das Missões – RS.
Preliminarmente, do documento apresentado pelos responsáveis à folha 50, cabe apenas a ciência, visto que não interfere no processo, uma
vez que atuaram como responsáveis do período de janeiro até agosto de 2017. No mais, verifica-se a adequação do andamento processual
dos autos ao rito, não havendo óbice ao seu imediato julgamento.
No mérito, analisadas as contas, não foram constatadas falhas nas contas, havendo a conclusão pela aprovação das contas pela Unidade
Técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, bem como não apresentadas impugnações às contas apresentadas.
Desta forma, aprovação das contas é medida que se impõe, nos termos do Art. 46, I, da Res. TSE 23.546/2017.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2017 do Movimento Democrático Brasileiro MDB, do município de Palmeira das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros de praxe nos Sistemas relativos a Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-09.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017- COM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado do Bugre
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA ROSA-OAB 97772)
RESPONSÁVEL(S) : JOSEANE DA SILVA ARDENGHI E CARINA LETÍCIA SCHWARTZ (ADV(S) PEDRO ADEMIR MATIAS DA ROSA-OAB
97772), ARNALDO DE AVILA ANTUNES E JOÃO DE ARAUJO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de Lajeado
do Bugre – RS.
Apresentadas as contas intempestivamente após intimação do Cartório (fl. 02-33), foi certificada a composição da executiva partidária atual e
do período do exercício das contas (fl. 34/35).
Foi determinada a inclusão de responsáveis pela agremiação, bem como sua intimação para que constituam procurador sob pena de revelia (fl.
36).
Intimados pessoalmente (fls. 38/47), o partido apresentou manifestação sem assinatura de procurador, motivo pelo qual não foi conhecida (fl.
50), havendo o transcurso do prazo para apresentação de procurador pelos responsáveis incluídos por decisão judicial à folha 36 (fl. 57).
Ante a inação das partes, foi decretada a revelia de A.A.A. e J.A, bem como determinada a intimação das partes
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de omissão das
contas (fl. 02/05), bem como certificada a composição da executiva partidária no período (fl. 06).
Ante a impossibilidade de notificação às partes foi determinada a expedição de mandado, bem como determinada a imediata suspensão dos
repasses do Fundo Partidário (fl. 08).
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Expedidas as intimações, apenas foi intimado o tesoureiro, Salvador de Souza Bueno não sendo localizado o presidente da agremiação.
Diante do resultado das intimações, foi considerado intimado seu tesoureiro, e, ante a inexistência de informação específica sobre o endereço
do presidente e do Partido, foi determinada sua notificação por Edital (fl. 22).
Foi expedido edital para intimação do partido e do presidente, que foi publicado no DEJERS (fl. 24/26), que transcorreu sem manifestação (fl.
26-v).
Considerada a inércia das partes, foi determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas, com a imediata suspensão
de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal, decretação de revelia e demais providências do Art. 30, III e seguintes da Resolução TSE
23.546/2017 (fl. 27).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação
financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de recibos (fl.
31).
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 36-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artido 17, III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como pelas
Resoluções TSE n. 23.464/2015 e 23.546/2017, sendo esta última somente aplicável no presente caso quanto às disposições procesuais,
conforme previsto em seu art. 65.
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 anualmente contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre
a prestação de contas do partido, devendo atestar se ela reflete adequadamente a real movimentação financeira e se possui a correta
identificação da origem das receitas e da destinação das despesas, as quais deverão ter compatibilidade com as atividades partidárias e
eleitorais.
Nos presentes autos, verifica-se que não foram apresentados o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício,
demonstrativos essenciais, sem os quais resta impossibilitada a análise das contas partidárias. A ausência dos referidos documento
impede que a Justiça Eleitoral fiscalize a movimentação financeira realizada pelo partido, comprometendo a transparência e lisura das contas
partidárias.
Diante da gravidade da omissão partidária, não há outra alternativa a não ser o julgamento de não prestação de contas, que acarretará ao
partido a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário, além de suspensão do órgão partidário enquanto durar a omissão, nos termos
do art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015 e art. 42 da Resolução TSE n. 23.465/2015.
ANTE O EXPOSTO, com base no art. 46, inciso IV, "b", da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo NÃO PRESTADAS as contas partidárias do
exercício financeiro 2017 do PARTIDO DOS TRABALHADORES de Lajeado do Bugre e aplico as sanções previstas no art. 48 da legislação
mencionada e art. 42 da Resolução TSE n. 23.465/2015, determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário
e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do partido político
Após o trânsito, intimem-se, nos termos do art. 60, I, “a”, da Res. TSE n. 23.464/2015, os órgãos nacional e estadual do partido para que
promovam a imediata suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à
Presidência do TRE/RS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-76.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - COM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) NEREU PIOVESAN-OAB 43277)
RESPONSÁVEL(S) : EVANDRO LUÍS MASSING E MARINA SILVA (ADV(S) NEREU PIOVESAN-OAB 43277)
Vistos, etc.
A manifestação do partido não foi apresentada pelo patrono dos autos, além de intempestiva, visto que a notificação para apresentação dos
esclarecimentos fora publicada em 09.11.2018 e houve o transcurso do prazo em 11.12.2018 (fl. 132-v), de fora que os documentos
solicitados em sede de Exame das Contas restam preclusos.
Desta forma, nos termos do Art. 35, §9º da Resolução TSE 23.546/2017, determino o desentranhamento dos documentos juntados de folhas
138/249.
Intime-se as partes da presente decisão, inclusive para retirada dos documentos. Transcorrido o prazo, dê-se cumprimento ao despacho de
folha 136.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-41.2016.6.21.0032
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Coação Visando a Obtenção de
Voto ou a sua Abstenção - ARTS 301 LEI 4.737/65 COM INCIDÊNCIA DO ART. 61 DO CP C/C ART 287 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : C. B. (ADV(S) DYONATHAN MARTINS PINTO-OAB 108451 E SILVIO E. MARTINS PINTO-OAB 71688)
Vistos, etc.
Defiro o pedido efetuado à folha 449, solicitando-se prazo de 20 dias para cumprimento.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

33ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 02/2019
A Doutora Ana Paula Caimi, Juíza Eleitoral da 33ª Zona eleitoral de Passo Fundo-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que
o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos - 60, em Passo Fundo, se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e inciso I do art. 45 da Resolução TSE
n. 23.546/17, a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa à Prestação de Contas Anual dos partidos
abaixo nominados. OBJETO: Publicidade do órgão partidário, seus respectivos responsáveis e da Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos do Exercício 2018 dos seguintes partidos políticos: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Coxilha/RS; PRAZOS: No prazo de 03
(três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-lo, por meio de 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 Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume. Passo Fundo-RS, 01/02/2019.
Eu, Renato Guadagnin, Chefe de Cartório da 33ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Ana Paula Caimi, Juíza Eleitoral.

38ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 02/2019 - 38ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Felipe Só dos Santos Lumertz, MM. Juiz Eleitoral Substituto da 038ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a quem possa interessar que, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 6.566/2019, aprovada pela Comissão
Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 7.042/2019 do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS,
transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não
houver oposição, o Cartório da 038ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração da legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Rio Pardo, 04 de fevereiro de 2019.
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ,
Juiz Eleitoral Substituto.

41ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-18.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: TRAUDELI IUNG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) EDMAR FERNANDES MENDONÇA-OAB 86050 E ELOI TAROUCO IRIGARAYOAB 96052)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS BECKER (ADV(S) EDMAR FERNANDES MENDONÇA-OAB 86050 E ELOI TAROUCO IRIGARAY-OAB
96052), OSCAR DE OLIVEIRA RAMOS NETO (ADV(S) EDMAR FERNANDES MENDONÇA-OAB 86050, ELOI TAROUCO IRIGARAY-OAB
96052, FELIPE MALCORRA ALVES-OAB 113.505 E SANDRO RAYMUNDO-OAB 100930)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de Santa Maria, referente as eleições de 2018.
Juntada a prestação de contas final nas fls. 06/49.
Publicado edital, transcorreu o prazo sem impugnação (fl.54).
Foi emitido parecer técnico conclusivo, que concluiu como única impropriedade a entrega intempestiva da prestação de contas (fl.78).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas, com ressalvas (fl. 80).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
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Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de Santa Maria.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido apresentou a documentação exigida pela Res. TSE 23.553/2017, restando como
impropriedade a entrega intempestiva da prestação de contas, em 23/11/2018.
Dessa forma, acolhendo parecer ministerial, entendo pela aprovação das contas, com ressalvas, nos termos do art. 77, II, da Resolução
23553/2017.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, APROVO, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de Santa Maria relativas as eleições de 2018, nos
termos do art.77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 01 de fevereiro de 2019
TRAUDELI IUNG
Juíza Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-71.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Martinho da Serra
JUÍZA ELEITORAL: TRAUDELI IUNG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALCIONE DE ALMEIDA-OAB 74386)
RESPONSÁVEL(S) : ROQUE LONGHI E SIRLENE FLORES DA TRINDADE (ADV(S) ALCIONE DE ALMEIDA-OAB 74386)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PROGRESSISTAS - PP de São Martinho da Serra, referente as eleições de 2018.
Juntada a prestação de contas final nas fls. 06/24.
Publicado edital, transcorreu o prazo sem impugnação (fl.29).
Foi emitido parecer técnico conclusivo, que concluiu como impropriedade a entrega intempestiva da prestação de contas e como irregularidade
a não abertura de conta bancária específica (fl.35).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela não apresentação das contas (fl.45).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo PROGRESSISTAS - PP de São Martinho da Serra.
Pela análise dos autos, constata-se como impropriedade, a entrega intempestiva da prestação de contas pelo partido em 29/11/2018, fora do
prazo estabelecido pelo art. 52, caput e §1º, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Verifica-se também a irregularidade da não abertura de conta bancária específica, obrigatória mesmo não havendo arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme art. 10, caput e §2°, da Resolução TSE ° 23.553/2017.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral. É fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Assim, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada, tampouco
elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de
contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017, mesmo na ausência de movimentação de
recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se adaptar. Portanto, em face desta irregularidade
apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PROGRESSISTAS - PP de São Martinho da Serra referente às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da
mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, devendo ser
aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado.
Encaminhe-se cópia ao MPE, para os fins do art. 84 da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 01 de fevereiro de 2019
TRAUDELI IUNG
Juíza Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-28.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: TRAUDELI IUNG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) PEDRO GONÇALVES BARCELLOS JUNIOR-OAB 77885)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ZAPPE BISOGNO E LUIS OCTAVIO OUTEIRAL VELHO (ADV(S) PEDRO GONÇALVES BARCELLOS
JUNIOR-OAB 77885)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 21, Página: 28

Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Santa Maria, referente as eleições de 2018.
Juntada a prestação de contas final nas fls. 07/15.
Publicado edital, transcorreu o prazo sem impugnação (fl.20).
Foi emitido parecer técnico conclusivo, que concluiu como impropriedade a entrega intempestiva da prestação de contas e como irregularidade
a não abertura de conta bancária específica (fl.32).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela não apresentação das contas (fls.30 e 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Santa Maria.
Pela análise dos autos, constata-se como impropriedade, a entrega intempestiva da prestação de contas pelo partido em 30/11/2018, fora do
prazo estabelecido pelo art. 52, caput e §1º, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Verifica-se também a irregularidade da não abertura de conta bancária específica, obrigatória mesmo não havendo arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme art. 10, caput e §2°, da Resolução TSE ° 23.553/2017.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral. É fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Assim, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada, tampouco
elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de
contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017, mesmo na ausência de movimentação de
recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se adaptar. Portanto, em face desta irregularidade
apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Santa Maria referente às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e
6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis)
meses, devendo ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado.
Encaminhe-se cópia ao MPE, para os fins do art. 84 da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 01 de fevereiro de 2019
TRAUDELI IUNG
Juíza Eleitoral da 041ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-95.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUÍZA ELEITORAL: TRAUDELI IUNG
PARTIDO(S) : PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL (ADV(S) CLAUDIO ADEMIR CASTILHO CARDOSO-OAB 025429)
RESPONSÁVEL(S) : WERNER REMPEL E EVERTON DE CHRISTO LEITE (ADV(S) CLAUDIO ADEMIR CASTILHO CARDOSO-OAB
025429)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL de Santa Maria, referente as eleições de 2018.
Juntada a prestação de contas final nas fls. 07/15.
Publicado edital, transcorreu o prazo sem impugnação (fl.20).
Foi emitido parecer técnico conclusivo, que concluiu como impropriedade a entrega intempestiva da prestação de contas e como irregularidade
a não abertura de conta bancária específica (fl.32).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela não apresentação das contas (fls.30 e 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL de Santa Maria.
Pela análise dos autos, constata-se como impropriedade, a entrega intempestiva da prestação de contas pelo partido em 30/11/2018, fora do
prazo estabelecido pelo art. 52, caput e §1º, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Verifica-se também a irregularidade da não abertura de conta bancária específica, obrigatória mesmo não havendo arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme art. 10, caput e §2°, da Resolução TSE ° 23.553/2017.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral. É fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Assim, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada, tampouco
elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de
contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017, mesmo na ausência de movimentação de
recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se adaptar. Portanto, em face desta irregularidade
apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL de Santa Maria referente às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da
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mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, devendo ser
aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado.
Encaminhe-se cópia ao MPE, para os fins do art. 84 da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 01 de fevereiro de 2019
TRAUDELI IUNG
Juíza Eleitoral da 041ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019
A Excelentíssima Senhora Sandra Regina Moreira, MM. Juíza Eleitoral desta 46ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, através de publicação no DEJERS, que foi recebido processo de
prestação de contas relativa às Eleições de 2018 dos diretórios municipais abaixo discriminados.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
SOLIDARIEDADE – SD de Santo Antônio da Patrulha/RS
Responsáveis: Jussara Tedesco Bestetti e Uilson Machado da Silva
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Santo Antônio da Patrulha, 31 de janeiro de 2019.
Eu, João Luiz Gonçalves Mota da Cruz, Chefe do Cartório Substituto da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-64.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : JUSSARA TEDESCO BESTETTI E UILSON MACHADO DA SILVA (ADV(S) JUSSARA TEDESCO BESTETTI-OAB
48497)
Vistos.
Tendo em vista a apresentação das contas do SOLIDARIEDADE (fls. 23-30), determino a publicação das mesmas através de edital, nos
moldes do art. 59, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Após, proceda o cartório eleitoral com o exame das contas.
Dil. Legais.
Santo Antônio da Patrulha, 31 de janeiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-97.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SDD DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) JUSSARA TEDESCO BESTETTI-OAB 48497)
RESPONSÁVEL(S) : JUSSARA TEDESCO BESTETTI E UILSON MACHADO DA SILVA (ADV(S) JUSSARA TEDESCO BESTETTI-OAB
48497)
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas partidárias, apresentada pelo Solidariedade - SDD de Santo Antônio da Patrulha/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelos atuais presidente e
tesoureiro do partido, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, a qualnorteia o mérito das prestações de
contas do exercício 2017.
Publicado o Edital de Publicação n. 005/2018, decorreu o prazo legal sem manifestações (fl. 05).
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Emitida manifestação técnica, na forma do que estabelece o inciso IV, art. 45 da Res. TSE nº 23.546/2017 (fls. 09/10), informando que não
foram encontrados registros de eventual emissão de recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e, ainda, informando da existência de duas contas bancárias em nome agremiação, as quais não tiveram movimentação no decorrer
de 2017. Conclui pelo recebimento da declaração de fl. 02 condicionado à coleta de assinatura da parte Uilson Machado da Silva e à
regularização da representação processual deste.
Determinada a intimação das partes para que regularizassem a representação processual e coleta de assinatura do tesoureiro no documento
de fl. 02, o órgão partidário e Jussara Tedesco Bestetti foram devidamente intimados e manifestaram-se requerendo dilação do prazo para
apresentar procuração. À fl. 26, este juízo indeferiu tal pedido ante a falta de previsão legal e, ainda, determinou a intimação de Uilson M. da
Silva através de mandado, tendo em vista que a carta de intimação endereçada a este retornou sem cumprimento. Posteriormente, à fl. 29,
decretou-se a revelia do SDD e de Jussara e, por economia processual, considerou-se desnecessária a intimação do tesoureiro da
agremiação.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, manifestou-se pelo cumprimento do despacho de fl. 26, ou seja, pela intimação da parte
Uilson.
A agremiação regularizou a representação processual, ainda que de forma intempestiva (fl. 34/35).
Tendo em vista o posicionamento do órgão ministerial, determinou -se a intimação de Uilson Machado da Silva para que suprida as falhas
apontadas em relação a ele. Independente de intimação pessoal, a parte em questão sanou a falha relativa a representação nos autos e
assinou o documento de fl. 02, conforme certidão de fl. 42.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido
II - Fundamentação
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Solidariedade - SDD de Santo Antônio da
Patrulha/RS, relativa ao exercício financeiro de 2017. Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
(...)
§4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei n. 13.165/2015)
Compulsando estes autos, verifica-se a inexistência de qualquer indício de movimentação de recursos durante o exercício do ano de 2017.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
saneamento das falhas apontadas em relação à parte Uilson, o que ocorreu de forma espontânea.
Assim dispõe o inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015:
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
O acolhimento das presentes contas é, portanto, medida que se impõe.
III - Dispositivo
Pelo exposto, considero, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2017 do
SOLIDARIEDADE - SDD de Santo Antônio da Patrulha/RS, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015
c/c o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 31 de janeiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-71.2017.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Caraá
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CARAÁ/RS (ADV(S) AMANDA PEREIRA-OAB 101522, CARLA ROSANE BARRETO BEMFICAOAB 22341 E FABIANA BEMFICA DE LIMAS-OAB 70402)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO NUNES ROLIM E LÉO CLÁUDIO MONTICELLI (ADV(S) AMANDA PEREIRA-OAB 101522, CARLA ROSANE
BARRETO BEMFICA-OAB 22341 E FABIANA BEMFICA DE LIMAS-OAB 70402), DJALMO GOMES RIBEIRO E OMAR MORO (ADV(S)
CARLA ROSANE BARRETO BEMFICA-OAB 22341)
Vistos.
Tendo em vista a informação proveniente do diretório estadual do PP no Rio Grande do Sul (fl. 143/143-verso, a qual dá conta da inviabilidade
material de desconto no repasse de cotas do Fundo Partidário para fins de pagamento dos valores devidos pelo Progressistas - PP de Caraá,
DETERMINO o seguinte:
a) INTIME-SE o órgão partidário sancionado nestes autos, na pessoa de seu advogado constituído para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial de fls. 124-127, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin);
b) Transcorrido o prazo, sem o devido recolhimento de valores, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para que promova as
medidas cabíveis visando à execução do título judicial por meio da Advocacia-Geral da União (AGU).
Intimem-se.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 31 de janeiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
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52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 114-56.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : NEREU DA SILVA BATISTA E NEWTON JEAN HOFFMANN FERNANDES
Vistos.
Diante da omissão das contas, conforme informação da chefia cartorária, determino que sejam juntados os extratos eletrônicos com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, assim como os
demais dados disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 52, § 3º, III, da Resolução TSE 23.553/2018.
Após, cite-se o partido político, presidente e tesoureiro, bem como seus substitutos, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 3 (três) dias,
sob pena de revelia e julgamento das contas como não prestadas.
Considerando que os serviços prestados pelos Correios de carta registrada não atendem determinadas localidades, as diversas frustrações
das comunicações, e ainda, a celeridade necessária em razão da natureza processual, conforme Instrução Normativa TRE RS N. 43/2015, a
citação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio n.
157/2015 – DEC – TJ/RS e de acordo com a Resolução 1.101.2015.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 01 de fevereiro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 127-55.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : ELISEU ARGOLO DE MORAIS
Vistos.
Diante da omissão das contas, conforme informação da chefia cartorária, determino que sejam juntados os extratos eletrônicos com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, assim como os
demais dados disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 52, § 3º, III, da Resolução TSE 23.553/2018.
Após, cite-se o partido político, presidente e tesoureiro, bem como seus substitutos, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 3 (três) dias,
sob pena de revelia e julgamento das contas como não prestadas.
Considerando que os serviços prestados pelos Correios de carta registrada não atendem determinadas localidades, as diversas frustrações
das comunicações, e ainda, a celeridade necessária em razão da natureza processual, conforme Instrução Normativa TRE RS N. 43/2015, a
citação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio n.
157/2015 – DEC – TJ/RS e de acordo com a Resolução 1.101.2015.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 01 de fevereiro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 120-63.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : ALDAIR SOARES GUIMARÃES E VILSON SATURNO DE OLIVEIRA
Vistos.
Diante da omissão das contas, conforme informação da chefia cartorária, determino que sejam juntados os extratos eletrônicos com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, assim como os
demais dados disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 52, § 3º, III, da Resolução TSE 23.553/2018.
Após, cite-se o partido político, presidente e tesoureiro, bem como seus substitutos, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 3 (três) dias,
sob pena de revelia e julgamento das contas como não prestadas.
Considerando que os serviços prestados pelos Correios de carta registrada não atendem determinadas localidades, as diversas frustrações
das comunicações, e ainda, a celeridade necessária em razão da natureza processual, conforme Instrução Normativa TRE RS N. 43/2015, a
citação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio n.
157/2015 – DEC – TJ/RS e de acordo com a Resolução 1.101.2015.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 01 de fevereiro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
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55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019
PROCESSO: PC - 4231 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
Juiz Eleitoral: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Procedência: Taquara
Número Único: 42-31.2016.6.21.0055
Interessado: MOACIR CLOMAR JAGUCHESKI e GERSON LUIZ ROSA HENEMANN (Adv JOSÉ VALDINEI CARDOSO - OAB 106230)
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (Adv JOSÉ VALDINEI CARDOSO - OAB 106230 e Paulo Renato Gomes Moraes - OAB 9150)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e os responsáveis, por nota de expediente, para que
ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Taquara, 28 de janeiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 010/2019 - 057 ZE
PROCESSO Nº: 45-09.2018.6.21.0057
Prestação de Contas Eleitoral
PROTOCOLO Nº 54.751/2018
PARTIDO: PCdo B (Adv Cláudia Maria Quintana Castro OAB/RS 68996
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial e final – Ausência de Prestação de Contas no Sistema
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018) e
também em relação à prestação de contas finais.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade (protocolo da Prestação
de Contas no SPCE).
Além disso, consigna-se que o Partido juntou à Prestação de Contas Declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao Exercício
Financeiro de 2018, entretanto o processo em apreço trata-se de Prestação de Contas Eleitorais e não de exercício.
3. CONCLUSÃO
Nos termos do art. 72, da Resolução nº 23.553/2017, intime-se o Partido Político para que regularize a prestação de contas, nos termos do
parecer, em três dias.
Daniela Mattos da Silva Mello
Chefe de Cartório

58ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019
A Doutora Anelise Boeira Varaschin Mariano da Rocha, Juíza Eleitoral Substituta da 58ª Zona de Vacaria-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 Inácia Vieira, nº 608,
Centro, em Vacaria, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 28, § 4º da Lei n. 9.504/97 e do
art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, relativo à Prestação de Conta de Campanha da Eleição de 2018, do diretório municipal relacionado
abaixo:
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas de Campanha da Eleição de 2018, do seguinte partido político:
MDB – Movimento Democrático Brasileiro – Monte Alegre dos Campos
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer inte-ressado poderá impugnar a prestação de contas, e,
decorrido o prazo acima, dar-se-à conti-nuidade ao exame.
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.
Vacaria/RS, 04 de fevereiro de 2019.
Eu, Tatiane Dal Bó, Chefe de Cartório Substituta da 58ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Anelise Boeira Varaschin Mariano da Rocha - Juíza Eleitoral Substituta
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61ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2019
A Doutora Cláudia Bampi, Juíza Eleitoral da 61ª Zona, Farroupilha-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 Thomas Édison, 355, sala
01, em Farroupilha/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos diretórios / comissões provisórias
municipais, relativa ao exercício 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Solidariedade – SD;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser realizada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Farroupilha/RS, 31 de janeiro de 2019.
Eu, Alexandre Zilles Bohrer, Chefe de Cartório da 61ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cláudia Bampi,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2019
A Doutora Cláudia Bampi, Juíza Eleitoral da 61ª Zona, Farroupilha-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 Thomas Édison, nº 355,
Farroupilha, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a
Prestação de Contas de Campanha do órgão partidário municipais abaixo, relativo às Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes órgãos partidários do município de Farroupilha/RS:
Processo: 53-71.2018.6.21.0061 – Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida 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 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Farroupilha/RS, 31 de janeiro de 2019.
Eu, Alexandre Zilles Bohrer, Chefe de Cartório da 61ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cláudia Bampi,
Juiza Eleitoral.

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-40.2017.6.21.0106
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2016
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) BRUNO IRION COLETTO-OAB 79274)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME SCHAUMLÖFFEL E IRINEU SARTORI (ADV(S) BRUNO IRION COLETTO-OAB 79274)
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Progressista de Gramado, na forma da Lei n.º 9.9096/95 e da Resolução TSE n.º
23.4464/2015, abrangendo a movimentação financeira de 2016.
O Partido apresentou as contas tempestivamente, juntou documentos e instruiu o feito com procuração (art. 29, XX, Res. TSE n. 23.464/15).
Foi publicizado através de edital a demonstração do resultado do exercício e do balaço patrimonial (fl. 247), transcorrendo o prazo sem
impugnação (fl.250).
Após análise das contas e diligências necessárias, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, devido o
recebimento de recursos de fonte vedada.
Sobreveio o parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo acolhimento do parecer da examinadora com o consequente recolhimento
do montante ao Tesouro Nacional e suspensão da participação no fundo partidário por um ano.
A sentença prolatada (fls. 378 e 379) é pela desaprovação e recolhimento do valor recebido ao Tesouro Nacional.
O partido interpôs recuros após a publicação da decisão (fls. 382/395),
Em julgamento na segunda instância (fls. 426/429), a sentença foi anulada, com a determinação da restituição dos autos à zona de origem
para emissão de nova decisão, observando as disposições legais vigentes após a edição da Lei 13.165/2015, previstas no art. 37 da Lei n.
9.096/95 e aplicáveis ao exercício financeiro de 2016.
Intimadas as partes e o Ministério Público Eleitoral do retorno dos autos à origem (fls. 434 e 436v), vieram os autos conclusos para novo
decisório.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Progressista de Gramado, relativas ao exercício financeiro de 2016.
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O exame das contas, realizado pela unidade técnica (fls. 366 e 367), identificou o recebimento de recursos de fonte vedada, provenientes de
servidores ocupantes de cargos demissíveis ad nutum com função de autoridade (cargos de chefia ou direção), totalizando o valor de R$
249.665,25, conforme demonstrado às fls. 307v a 350v.
A Resolução 23.464/2015 dispõe expressamente sobre a vedação, independente do regramento intra partidário:
"Art. 12 É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - pessoa jurídica;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta. (...)"
Ainda, a jurisprudência do TRE-RS posiciona-se no sentido da irretroatividade da aplicação da Lei 13.488/2017:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2016. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE FONTE
VEDADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE IRREGULARIDADE DA DOAÇÃO.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Prefacial afastada. A Lei n. 13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos -,
excluindo a vedação de doação feita por pessoa física que exerça função ou cargo público demissível ad nutum, desde que filiada ao partido
beneficiário. Inaplicabilidade ao caso concreto. Incidência da legislação vigente à época dos fatos, em atenção aos princípios do tempus regit
actum, da isonomia e da segurança jurídica. 2. Mérito. Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações a partidos políticos
realizadas por titulares de cargos demissíveis ¿ad nutum¿ da administração direta ou indireta que detenham condição de autoridade, vale
dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. Na espécie, evidenciado o recebimento de recursos provenientes do cargo de Gerente
Municipal de Convênios. Cargo que, por deter a condição de liderança, de chefia e direção, enquadra-se no conceito de autoridade, sendo
ilegítima a contribuição. Irregularidade que atinge 46,79% das receitas do partido. 3. Penalidades. Mantida, assim, a desaprovação das contas
e o recolhimento do valor indevido ao Tesouro Nacional. Redução, entretanto, do prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário para dois meses. Provimento parcial.
Conclui-se, portanto, que as contas ora julgadas apresentam irregularidades, em descumprimento aos preceitos legais supracitados,
ensejadoras da desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015, que assim dispõe:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
III – pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas."
Quanto às sanções previstas pela legislação em caso de desaprovação, o art. 37 da Lei 9.096/95, prevê além da devolução da importância
apontada como irregular, acréscimo de multa de até 20%.
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas anuais do PARTIDO PROGRESSISTA do Município de Gramado/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2016, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso III, alínea “a” e da Lei nº 9.096/95, devendo o partido recolher
ao Tesouro Nacional o valor de R$ 249.665,25 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),
sobre os quais incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base no §1º do artigo 60 da Resolução TSE 23.464/2015,
bem como multa de 5% sobre o valor principal, na forma do artigo 49 da Resolução TSE supracitada. Determino ainda a suspensão da
participação no fundo partidário por um ano (art. 36, II da Lei 9.096/95).
Intime-se o órgão estadual do Partido Progressista para que proceda o desconto do montante de R$ 249.665,25 (duzentos e quarenta e nove
mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) devidamente corrigido, acrescido do valor de R$ 12.483,26, relativo ao valor
da multa, no repasse do fundo partidário, ou informe, no prazo máximo de quinze dias, a inexistência de repasses, nos termos dos art. 49, § 3º,
inc. II e 60, inc. III, alínea a, item 4, da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após trânsito em julgado e certificado o cumprimento das determinações da sentença, arquive-se com baixa.
Canela, 31 de janeiro de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 77-74.2015.6.21.0071
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 39, § 5º, INCISO II, DA LEI 9504/1997 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: KEILA SILENE TORTELLI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : ANDRÉ LUIS DA ROSA (Adv. Letícia Coruja Barth, OAB/RS 71.933)
I – RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral oferece denúncia contra:
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André Luís da Rosa, brasileiro, solteiro, filho de Leci Terezinha da Rosa, natural de Taquari/RS, nascido em 03/04/1970, RG nº 8053099753,
residente na Rua Marechal Rondon, 2255, Bairro Morada do Vale I, Gravataí/RS.
De acordo com a denúncia, o acusado incorreu nas sanções do artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, pela prática do seguinte fato
delituoso:
No dia 07 de outubro de 2012, dia do primeiro turno das eleições de 2012, por volta das 08h37min, em frente a Escola Augusto Longoni, na
Rua Jardel Filho, 90, Gravataí/RS, o denunciado André Luís da Rosa praticou propaganda de boca de urna, no dia da eleição, em favor de
candidatos da Coligação “Gravataí para todos” (Marco Alba e Mariulsa Teresinha dos Santos Bandeiras).
Na ocasião, o denunciado, em via pública, nas proximidades da Escola Augusto Longoni, local de votação, foi flagrado praticando propaganda
de boca de urna, mediante a entrega direta de material de propaganda eleitoral, consistente em “santinhos” de candidatos da Coligação
“Gravataí para todos” (Marco Alba e Mariulsa Teresinha dos Santos Bandeiras), ato esse que extrapola a mera manifestação individual, eis que
tendente a, de fato, influir na vontade do eleitor.
Foi proposta a suspensão condicional do processo, em 24/01/2013, mediante a doação de cesta básica no valor de um salário-mínimo, de R$
226,00 cada, parcelado em 5 vezes, o que foi aceito pelo réu (fl. 22).
O Ministério Público informa o descumprimento da transação (fl. 25) e o denunciado requer a substituição por prestação de serviços
comunitários (fl. 28), o que foi acolhido pelo juízo (fl. 30). Novamente descumpridas as condições impostas (fls. 26/37), a denúncia foi recebida
em 29/07/2015 (fl. 40).
Intimado (fl. 49v), o réu comparece à audiência designada, sendo aceita nova proposta de suspensão, em 20/10/2015 (fl. 54).
Intimado novamente a comprovar o cumprimento (fls. 73/74), o réu não se manifesta, sendo revogado o benefício (fl. 77).
Decretada a revelia, foi nomeada defensora dativa (fl. 84), que apresenta defesa prévia (fls. 85/89), afirmando que inexistem indícios materiais
de que o denunciado tenha cometido o delito. Alega que não há prova do dolo específico, necessário ao delito de “boca de urna”. Requer a
absolvição do réu.
Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução (fl. 93), na qual foi ouvida uma testemunha arrolada pela
acusação, em 10/10/2018 (fls. 154/155).
O Ministério Público (fls. 157/159) oferta alegações finais, pedindo a condenação do réu.
A defesa, intimada pela defensora dativa (fls. 162, 165), deixa de se manifestar.
Vêm os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A acusação afirma que o acusado incorreu nas sanções do artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de
boca de urna.
Inicialmente, observo que o réu deixou de apresentar defesa regular (somente por Defensora Dativa), tendo descumprido a transação penal e
não comparecido nas diversas audiências designadas, inclusive de suspensão condicional do processo. Por tais razões, foi-lhe decretada a
revelia.
No mérito, a materialidade do delito restou provada pelo boletim de ocorrência (fl. 07) e respectivo autos de apreensão e depósito (fl. 08), além
da fotografia dos “santinhos” junto ao réu, no momento do flagrante (fl. 12).
Outrossim, a prova oral colhida em juízo corrobora os termos da denúncia, pois a testemunha Jeferson Pereira dos Reis, Oficial de Justiça que
efetuou a prisão do acusado no dia do fato, assim relatou o ocorrido:
Todas as pessoas que eu prendo quando trabalho nas eleições é em flagrante. Então se alguém foi trazido a esse juízo é porque foi pego em
flagrante. O que normalmente a gente faz é colocar os panfletos que a gente apreende junto com eles e um documento de identidade, para
depois chegar aqui e fazer a ocorrência com base nisso. Não lembro dos candidatos, mas que foi flagrante isso eu posso garantir. Fl. 12:
lembro do réu, parecia até meio alcoolizado. Eu acredito que havia duas pessoas ali.
Ou seja, o relato do servidor, que possui fé pública, comprova a materialidade do fato e a autoria do delito, pois disse com convicção que se
recordava do réu, quando mostrada a fotografia, e afirmou ter certeza que as pessoas presas naquele dia estavam realmente cometendo boca
de urna através da distribuição de “santinhos” dos candidatos, acrescentando que todas as pessoas conduzidas ao juízo, durante as eleições,
é porque foram pegas em flagrante.
Por tais razões, impõe-se a condenação do réu pelo delito de que está sendo acusado.
III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, CONDENO o réu André Luís da Rosa, como incurso nas sanções do 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Dosimetria da pena:
O réu não possui antecedentes criminais, como demonstra a certidão judicial criminal (fl. 17). Não há elementos concretos nos autos para
valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal (roubo), razão
pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da vítima.
Assim, as circunstâncias judiciais (artigo 59, CP) não são negativas, sendo inclusive baixa a sua culpabilidade, pois tudo indica que não tem
emprego fixo, diante das justificativas apontadas para o descumprimento das condições impostas em SCP (fls. 28, 56), o que demonstra que
possivelmente cometeu o delito para auferir um pequeno lucro na atividade (boca de urna), pois sequer há demonstração de que seja
correligionário do partido.
Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, 06 meses de detenção.
Não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes a incidir no caso, de modo que converto a pena-base em provisória.
Por fim, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a pena definitiva vai fixada em seis meses de detenção.
Considerando que o próprio artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, prevê a substituição da pena como alternativa (acima transcrito), determino a
substituição da pena pela prestação de serviços à comunidade, através de entidade sem fins lucrativos, a ser definida pelo Juízo da Execução,
à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo mesmo prazo da pena cominada (seis meses).
A pena de multa fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no valor unitário
de 1/10 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, devendo o referido valor ser atualizado quando da execução,
levando em consideração, ainda, a parca condição econômica do ofendido, conforme indicam os elementos constantes nos autos.
Custas pelo condenado, suspensa a exigibilidade em razão da AJG que ora vai concedida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III da CF/88, forme-se o PEC definitivo e lance-se o nome do
réu no rol dos culpados.
Gravataí, 31 de janeiro de 2019.
Keila Silene Tortelli
Juíza Eleitoral
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 16-14.2018.6.21.0071
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: KEILA SILENE TORTELLI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : DANIEL LUIZ BORDIGNON (ADV(S) BRUNO KOLOGESKI-OAB 113983)
I – RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral oferece denúncia contra:
Daniel Luiz Bordignon, brasileiro, filho de Ampílio Bordignon e Elza Vilma Bodanese Bordignon, nascido em 21/07/1959, RG nº 5010296951,
CPF nº 287.808.760-72, residente na Rua São Benedito, 2350, Vila Girassol, em Gravataí/RS.
De acordo com a denúncia, o acusado incorreu nas sanções do artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), pela prática do
seguinte fato delituoso (fl. 02):
No dia 02/10/2016, por volta das 10h30, na Rua Guilherme Schmitz, 416, em via pública, proximidades da Escola Antônio José de Alencastro;
por volta das 13h30, na Rua Lopes Trovão, 250, proximidades da Escola Anita Garibaldi; na Rua Quinze de Novembro, 90, proximidades da
Escola José Maurício, todos locais de mesas receptoras de votos, em Gravataí/RS, o denunciado divulgou, por si ou interpostas pessoas,
impressos de propaganda eleitoral, em que figurava como candidato a prefeito do pleito municipal das eleições majoritárias de 2016.
O Ministério Público pede que o denunciado seja condenado nas sanções do artigo 39, § 5º, III, da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições).
Constam os autos da notícia-crime às fls. 07/20 (e apensos).
Não foi aceita transação penal, em audiência realizada em 14/12/2017 (fl. 30).
A denúncia foi recebida em 12/03/2018 (fl. 44).
O Ministério Público também ofereceu suspensão condicional do processo, em 03/05/2018, que não foi aceita, sendo o réu citado na mesma
oportunidade (fl. 55).
Em resposta à acusação (fls. 56/58), alega que em recentes decisões proferidas em situações semelhantes, a Procuradoria Eleitoral pediu
arquivamento por ausência de elementos mínimos para fundamentar a denúncia. Sustenta que qualquer pessoal, inclusive um adversário
político, pode ter acesso ao material de campanha, não havendo elementos que comprovem o envolvimento do denunciado. Pede o
arquivamento da ação. Junta documentos (fls. 59/177).
As testemunhas arroladas foram ouvidas na audiência de instrução, em 26/11/2018 (fls. 279/281), e por precatória (fls. 290/295).
Vêm os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A acusação afirma que o acusado incorreu nas sanções do artigo 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97:
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…) II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de
boca de urna.
A materialidade do delito restou comprovada pelo documento da fl. 14 (“santinho” do candidato), termos de ocorrência e respectivos autos de
apreensão (fls. 11/13), além da Certidão da Chefe de Cartório (fl. 23).
Apesar disso, a autoria não está comprovada, pois, ainda que a distribuição dos panfletos beneficiasse o acusado, considerando que em
muitos deles constava sua candidatura como Prefeito Municipal, não há como deduzir a sua efetiva participação no crime.
Nesse particular, foram ouvidos em juízo policiais militares e servidores que estavam em serviço no dia das eleições, e todos eles informaram
que não foi possível identificar o autor dos “derrames”.
Nesse sentido, relatou Alessandra Teixeira Pureza:
Eu estava trabalhando no Eleitoral, nós fomos fazer uma ronda, tínhamos denúncias de boca de urna, mas não localizamos ninguém, aí nós
fizemos o recolhimento de santinhos de vários candidatos, inclusive dele, e trouxemos né. Foi numa escola que eu não lembro exato agora.
Mas eram muitos e de vários (candidatos), de adversários também, não foi específico só dele. Foram várias apreensões. Comigo estava a
Mariana, ela trabalha na Vara do Crime. A gente foi com a van na escola, porque tinha uma denúncia. Reconhece panfletos da fl. 12. Não foi
possível identificar quem fez o derramamento.
Taiara da Silva Martins, policial militar, acrescentou:
Eu trabalhei nas eleições aqui no Fórum, elaborando os TCs. Lembro das ocorrências de derrame de santinhos, várias ocorrências de vários
candidatos. Eram alguns maços de santinhos, com vários candidatos, não sei precisar a quantidade. Os materiais que eram encontrados
próximo dos colégios eleitorais eles (servidores) traziam pra gente. Fl. 14: confirma o material.
Outrossim, a testemunha Adriel Cristiano Biasio, também policial militar, ouvido por precatória (fl. 275), ressaltou que:
O material estava no chão, era volume de material espalhado junto aos colégios. Não houve apreensão de pessoas no local, o que aconteceu
com outras equipes, mas não com a do depoente, que somente fez a apreensão do material que estava no chão.
Por fim, no interrogatório do réu (Sr. Daniel Bordignon), confirmou que os materiais apreendidos pertenciam a sua campanha, mas alegou que
“a nossa orientação era contrária a isso”, ressaltando que “atirar coisa no chão desmoraliza, acho que é pior pro candidato”.
E, ainda que os volumes estivessem sendo recolhidos e trazidos à Justiça Eleitoral apenas por amostragem, como aduz o Ministério Público,
não chamou a atenção de nenhuma delas um número expressivo de panfletos especificamente do candidato Bordignon, o que poderia levar a
concluiu que foi o responsável pelo descarte irregular.
Ao contrário, na verdade foram recolhidos panfletos tanto deste réu como de diversos outros candidatos, que estavam em via pública, não
havendo como afirmar quem foi o verdadeiro responsável por jogá-los, o que pode ter sido ocasionado até mesmo por eleitores, pois,
infelizmente, ainda é bastante comum a prática de jogar lixo na rua.
A exemplo, observo que também foi oferecida denúncia contra a candidata Anabel Lorenzi, sendo igualmente proferida sentença absolutória
por este juízo (processo nº 207-93.2017.6.21.0071), e contra o Prefeito Marco Alba, tendo o Tribunal Regional Eleitoral determinado o
arquivamento do inquérito, a pedido do próprio Ministério Público Eleitoral (fls. 293/294).
Desse modo, não havendo possibilidade de condenar criminalmente um indivíduo com base na responsabilidade objetiva, devendo estar
comprovada a autoria e o dolo específico da conduta, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão do Ministério Público Eleitoral neste
feito.
Por tais razões, ausente a prova da autoria, a consequência é a absolvição do acusado.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, ABSOLVO o réu Daniel Luiz Bordignon da acusação que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 386, V, do CPP.
Custas pela União.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 21, Página: 37

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Gravataí, 31 de janeiro de 2019
KEILA SILENE TORTELLI
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 216-55.2017.6.21.0071
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 39, § 5º, INCISO II DA LEI 9.504/97
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: KEILA SILENE TORTELLI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : ALDIMAR ALMEIDA DA ROSA (ADV(S) ANDERSON REIS DE ANDRADE-OAB 95919)
Vistos.
Declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ALDIMAR ALMEIDA DA ROSA, face o cumprimento integral da transação penal aceita em
audiência preliminar.
Proceda o Cartório com a regularização da inscrição eleitoral, efetuando o registro pertinente no cadastro do eleitor, se ainda não realizado, de
modo a evitar a concessão de novo benefício no prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 76, § 4º da Lei nº 9.099/95.
Intimem-se.
Após, baixa e arquivamento.
Gravataí, 29 de janeiro de 2019
KEILA SILENE TORTELLI
Juíza Eleitoral da 071ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-78.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIS DA SILVA, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS E MARENILDA SILVA DE BORTOLI (ADV(S) GILBERTO
DE MOURA PEREIRA-OAB 55233), JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que Juciane Garcia Martins Jobim constituiu advogado no presente processo (fl. 29). Logo, torno sem efeito o
despacho de fl. 33.
Com a regularização das representações processuais, designo responsáveis pela análise da prestação de contas os servidores Leandro
Teixeira Abreu e Alex Paulo da Silva.
Publique-se o respectivo Edital, nos termos do art. 59 da Res. TSE 23.553/2017.
DL.
Alvorada, 29 de janeiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-26.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU (ADV(S) IVAN COELHO MUSIUK-OAB 59971)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON DE LIMA VICENTE E ROSANE MOREIRA JARDIM (ADV(S) REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIROOAB 401806)
Vistos.
Com a regularização da representação processual, designo responsáveis pela análise da prestação de contas os servidores Leandro Teixeira
Abreu e Alex Paulo da Silva.
Publique-se o respectivo Edital, nos termos do art. 59 da Res. TSE 23.553/2017.
DL.
Alvorada, 29 de janeiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-12.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055-A)
RESPONSÁVEL(S) : CLAYTON ALEXSANDRO DA SILVA ORTIZ E ANTONIO MARCOS ROCHA DA SILVA (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAKOAB 107.055-A)
Vistos.
Tendo em vista a inércia dos prestadores de contas ao serem chamados aos autos, instrua-se o presente feito com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de
origem não identificada e com os demais dados disponíveis, consoante art. 52, §6º, III, da Res. TSE 23.553/2017, que trata da omissão quanto
às prestações de contas.
DL.
Alvorada, 29 de janeiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-63.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO GERALDO DA SILVA RODRIGUES E ALINE BORBA DE MATOS (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNOOAB 47732)
Vistos.
Tendo em vista a inércia dos prestadores de contas ao serem chamados aos autos, instrua-se o presente feito com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de
origem não identificada e com os demais dados disponíveis, consoante art. 52, §6º, III, da Res. TSE 23.553/2017, que trata da omissão quanto
às prestações de contas.
DL.
Alvorada, 29 de janeiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-56.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALAHDORES - PT (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ E CLAUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS
THIAGO-OAB 58200)
Vistos.
Com a regularização das representações processuais e apresentação das contas do 2º turno das Eleições 2018, designo responsáveis pela
análise da prestação de contas os servidores Leandro Teixeira Abreu e Alex Paulo da Silva.
Publique-se o respectivo Edital, nos termos do art. 59 da Res. TSE 23.553/2017.
DL.
Alvorada, 30 de janeiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 90-64.2015.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E JOSÉ CARLOS
DALLASTRA-OAB 27425)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB
27425), JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o exame retro (fl. 120 e verso), consoante art.
35, §3º, I, da Res. TSE 23.546/2017.
DL.
Alvorada, 30 de janeiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 245-33.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : MARENILDA SILVA DE BORTOLI E JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRAOAB 55233)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Intime-se o partido e responsáveis sobre a disponibilidade da GRU (Guia de Recolhimento da União) em Cartório, fins de retirada para
pagamento da primeira parcela devida, que vence em 15/02/2019, devendo o comprovante do adimplemento ser protocolado até a mesma
data.
Ressalta-se que poderão o partido e seus responsáveis, se quiserem, requerer que as GRUs sejam enviadas para a agremiação por e-mail até
o dia 13 de cada mês, por endereço eletrônico a ser apresentado em petição.
Diligências legais.
Alvorada, 03 de fevereiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-93.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ARTUR SÉRGIO HASBAERT FILHO-OAB 26040)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXSANDRO BICCA ESCOBAR E SUELI ORLANDI (ADV(S) ARTUR SÉRGIO HASBAERT FILHO-OAB 26040)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.19, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-63.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA-OAB 51664)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA E GILBERTO LAMPERT (ADV(S) EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRAOAB 51664)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.19, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-33.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Quevedos
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JULIAN VINICIUS DA SILVA LUNARDI-OAB 110359)
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RESPONSÁVEL(S) : JOSE GENEROSO DOS AZEREDO E ROGER MAIA DOS AZEREDO (ADV(S) JULIAN VINICIUS DA SILVA LUNARDIOAB 110359)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.26, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-18.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Quevedos
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (ADV(S) MÁRCIO COGO ZABOETZKI-OAB 59867)
RESPONSÁVEL(S) : FARIANE DOS SANTOS BAYER E LENIR URIETE TAGLIAPIETRA ULIANA (ADV(S) MÁRCIO COGO ZABOETZKIOAB 59867)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.22, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-03.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Quevedos
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JOÃO ANTONIO DIAS NÁGERA-OAB 71618)
RESPONSÁVEL(S) : ISAIAS MAIDANA DA SILVEIRA E JAQUELINE MEDIANEIRA NAGERA (ADV(S) JOÃO ANTONIO DIAS NÁGERA-OAB
71618)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.27, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-85.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB 101046)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON DE LIMA PULHESE E MARCELO SILVA DA SILVEIRA (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB
101046)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.24, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-70.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB 81502)
RESPONSÁVEL(S) : ARI VALDIVINO KROTH E ALAN BASTIANELLO KROTH (ADV(S) GILVAN BERNHARDT SCHMITT-OAB 81502)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.19, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-55.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB 101046)
RESPONSÁVEL(S) : ARI DA CRUZ RAMOS E JOAO JUCELI RODRIGUES MARTINS (ADV(S) LUCIANE DE FREITAS TRINDADE-OAB
101046)
Vistos.
Devidamente divulgadas na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, conforme certidão de fl.21, constato que inexistem
impugnações.
Com fundamento no art.30 da Lei n.9.504/97 c/c art.76 da Resolução TSE n.23.553/2017 e, ainda, o art.81, inc.XVII, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para o exame desta
prestação de contas.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 31 de janeiro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.º 10/ 2019 - 88ª ZE/RS
Classe DP – Processo N. 67-71.2018.6.21.0088
Procedência: Veranópolis/ RS.
Juiz Eleitoral: Antonio Luiz Pereira Rosa
Assunto: Processo Administrativo – Direitos Políticos – Restabelecimento dos Direitos Políticos – Lançamento de ASE 370-1 – Cessação de
Impedimento – ASE 396-4 – Portador de Deficiência/ Dificuldade para o exercício do voto – Certidão de Quitação com prazo de validade
indeterminado – Pedido de providências.
Partes:
Eleitor: Celestino Rustick
Interessado-Zona: Cartório Eleitoral da 88° Zona – Veranópolis/ RS.
Vistos.
Trata-se de pedido de Certidão de Quitação com Prazo de Validade Indeterminado, em favor de Celestino Rustick – IE n.º 0443 7065 0426,
com base no art. 2º da Resolução TSE n.º 21.920/04.
Tendo em vista o pedido do eleitor, através de seu responsável/ pai, apresentando atestado médico de fls. 04, informando da incapacidade
física, tenho como demonstrada restrição relevante ao cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao exercício do voto.
Estabelece a Resolução do TSE n.º 21.920/04:
“(…)
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante legal ou
procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir, em favor do interessado,
certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado. (Redação dada pela Res. TSE 22.545/2007, Rel. Min. José Delgado, DJ
2/7/2007, p. 30)
§1º Na avaliação da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, serão consideradas, também, a situação
sócio-econômica do requerente e as condições de acesso ao local de votação ou de alistamento desde a sua residência.
§2º Quando se tratar de eleitor em cuja inscrição figure situação regular, o cartório eleitoral providenciará o registro, no cadastro, da informação
de que a pessoa se encontra na situação descrita no parágrafo único do art. 1º, mediante o comando de código FASE específico, a ser
implantado pela Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
(...)”.
Defiro o pedido.
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Para tanto, faz-se necessária a regularização da situação eleitoral do requerente com a inativação da suspensão de seus direitos políticos
(Incapacidade Civil Absoluta). Lance-se, então, o ASE 370-1 – Cessação de Impedimento/ Extinção da causa de restrição.
Expeça-se certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado.
Lance-se o código ASE 396 – Motivo 4 – Dificuldade para o exercício do voto, no Sistema ELO.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Veranópolis, 21/12/2018.
Antonio Luiz Pereira Rosa,
Juiz Eleitoral.

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 264-82.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
CANDIDATO(S) : JORGE LUIZ CARDOSO E LUCIANO PERES VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos.
Considerando a manifestação da AGU, de fl 142, em que a parte exequente afirma o interesse na penhora do veículo VW/GOL I PLUS, placa
IFN3110, oficie-se o DETRAN para que informe o none da instituição financeira/credor fiduciário.
Posteriormente, oficie-se o credor fiduciário para que informe a esta zona eleitoral o valor do débito ainda pendente.
Com a resposta, faça-se vista dos autos à AGU, para que se manifeste quanto ao interesse de prosseguir na penhora.
Havendo interesse da parte exequente, penhorem-se os direitos e ações que o executado possua sobre o mesmo, devendo permanecer
depositado em mãos do devedor, que deverá ser intimado para opor embargos, querendo, no prazo de 30 dias.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 01 de fevereiro de 2019
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 02/2019
O Doutor MATEUS DA JORNADA FORTES, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen-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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à
Prestação de Contas Anual - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores do município de Palmitinho – PT;
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.
Frederico Westphalen-RS, 28 de janeiro de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC -33-15.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: FREDERICO WESTPHALEN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MATHEUS MARTINI-OAB OAB/RS 102.965 E RODRIGO FRÉUOAB OAB/RS 97.204).
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR MICHELON E SIDNEI JOSE BARBIERI (ADV(S) TIAGO DOS SANTOS-OAB OAB/RS 97.199).
Vistos.
Diante da regularização da representação processual, determino o prosseguimento do feito.
Em 01/02/2019.
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Mateus da Jornada Fortes
Juiz Eleitoral da 94ª ZE.

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-24.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Xavier
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO DOMINGOS MENIN E FABIANA DA SILVA (ADV PRISCILA PEREIRA-OAB 97650)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas relativas às Eleições 2018, apresentada pelo Partido Progressista de PORTO XAVIER/RS e seus
responsáveis Gilberto Domingos Menin e Fabiana da Silva.
Publicado Edital, na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnações às contas (fls. 26).
Emitido Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas, ante a ausência de inconsistências (fl. 27).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Progressista de PORTO XAVIER/RS e seus responsáveis Gilberto
Domingos Menin e Fabiana da Silva, em observância aos preceitos contidos na Lei 9.504/97, bem como ao que dispõe a Resolução TSE n.
23.553/2017.
Compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente e está instruída com os documentos arrolados
no artigo 56 da mencionada resolução, consoante parecer técnico, que recomenda a aprovação das contas.
Assim, acolho o parecer ministerial, no sentido de aprovar as contas prestadas.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas apresentadas pelo Partido Progressista de PORTO XAVIER/RS e seus responsáveis Gilberto Domingos
Menin e Fabiana da Silva. nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cerro Largo, 31 de janeiro de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019 - 99 ZE/RS
O Doutor TARCÍSIO ROSENDO PAIVA, Juiz Eleitoral da 99ª Zona de Nonoai-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER para conhecimento dos interessados, que no Cartório Eleitoral, situado na rua Rocha Loires, nº 510, em Nonoai-RS, encontra-se
disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício de 2017, dos Diretórios Partidários Municipais abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017, dos seguintes partidos
políticos:
- Partidos dos Trabalhadores – PT de Três Palmeiras, Responsáveis: Diego Reus Giacomelli – Presidente, Dilse Zanchett – Tesoureira,
Gilberto Jose Spier Vargas - Presidente e Wilson Valerio da Rosa Lopes – Tesoureiro;
- Partido Socialista Brasileiro – PSB de Nonoai, Responsáveis: Ivete Teresinha Baldin – Presidente, Rosangela de Fatima dos Santos –
Tesoureira, José Luiz Stédile – Presidente e Anselmo Piovesan – Tesoureiro;
- Partido Socialista Brasileiro – PSB de Trindade do Sul, Responsáveis: Gemerson Valdez Riboli – Presidente, Leocir Ascoli – Tesoureiro, José
Luiz Stédile – Presidente e Anselmo Piovesan – Tesoureiro;
- Partido Popular Socialista – PPS de Rio dos Índios, Responsáveis: Francisco de Assis Frare – Presidente, Nilton Jair Schmidt – Tesoureiro,
Cesar Luis Baumgratz – Presidente e Fernanda Biskup da Luz – Tesoureira;
- Partido Popular Socialista – PPS de Trindade do Sul, Responsáveis: José Ivanes Ramos Serpa – Presidente, Marcio Jose Ribeiro –
Tesoureiro, Cesar Luis Baumgratz – Presidente e Fernanda Biskup da Luz – Tesoureira.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
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Nonoai-RS, 1º de fevereiro de 2019.
Eu, Renan Assis de Cesar, Analista Judiciário da 99ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 99ªZona.

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000016-49.2017.6.21.0103
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Tupanci do Sul/RS
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Vitor Bones e Moacir Monari
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Verifico que, após a citação dos responsáveis (avisos de recebimento de fls. 132 e 133), decorreu in albis o prazo para apresentação de
defesa. Por outro lado, a agremiação partidária apresentou a manifestação de fls. 130-131, reproduzindo os termos da defesa apresentada às
fls. 72-73, analisada pela unidade técnica às fls. 77-78, informando o desinteresse na produção de novas provas.
Desta feita, em face da ausência de defesa dos responsáveis, devidamente citados, e não havendo requerimento de produção de provas para
instrução do feito, este juízo entende por encerrada a produção de provas.
Dê-se vista as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias (artigo 40, Resolução TSE n. 23.546/2017).
Findo o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para vista no prazo de 3 (três) dias.
Após, retornem conclusos para sentença.
Dil.
São José do Ouro, 31 de janeiro de 2019.
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000087-17.2018.6.21.0103
Partido: Partido Socialista Brasileiro - PSB de São José do Ouro/RS
ADV.: Volnete Gilioli, OAB/RS 75.433
Responsáveis: Iris André Brunett
ADV.: Volnete Gilioli, OAB/RS 75.433
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências, no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 72, §1º da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Decorrido o prazo, remetam-se os autos à unidade técnica para apresentação de Parecer Conclusivo (artigo 72, §3º da Resolução TSE n.
23.553/2017).
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do
artigo 76 da mencionada Resolução.
Dil.
São José do Ouro, 28 de janeiro de 2019.
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000085-47.2018.6.21.0103
Partido: Democratas - DEM de São José do Ouro/RS
ADV.: Rosemara Carneiro da Cósta, OAB/RS 71.000
Responsáveis: Orli Carlos da Costa e Ronaldo Carneiro da Costa
ADV.: Rosemara Carneiro da Cósta, OAB/RS 71.000
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Ciente do que certificado pela escrivania eleitoral às fls. 42.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária não apresentou as contas relacionadas às Eleições Gerais de 2018 da forma
exigida pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
O artigo 57 da Resolução citada determina que “A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE,
disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet”.
O partido justificou sua conduta, alegando que não teve condições de cumprir a determinação, por erro do próprio sistema (fls. 30-31).
Determinou-se a realização de diligências para apuração do erro relatado, constatando-se que tal ocorreu devido a falta de indicação do CNPJ
da legenda partidária no sistema SGIP da Justiça Eleitoral (fls. 37), obrigação que compete ao próprio partido político.
Assim, determinou-se que o partido regulariza-se seus dados no sistema SGIP, para então providenciar a transmissão e entrega da prestação
de contas pelo sistema SPCE (fls. 39). Entretanto, o partido permaneceu inerte.
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Desta feita, como derradeiro ato visando a regularização da situação, determino a intimação do partido, por meio do DEJERS, para que
regularize a apresentação das contas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena do julgamento das contas como não prestadas, nos termos do
artigo 58, §5º e §6º, da Resolução TSE n. 23.556/2017:
Art. 58. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio eletrônico, pela internet, na forma do art. 57 desta resolução.
[...]
§5º. Na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, ausente o número de controle no extrato da prestação de contas, ou sendo
divergente daquele constante da base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua
recepção.
§6º. Na hipótese do §5º, é necessária a correta reapresentação da prestação de contas, sob pena de estas serem julgadas não prestadas.
Dil.
São José do Ouro, 29 de janeiro de 2019.
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA,
Juiz Eleitoral Substituto.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-94.2017.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT-DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : OLIVIO VAZATA E JONATHAN SEVERO BORTOLON (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos.
Interposto recurso pelo prestador de contas (fls. 125-127), remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS), com minhas
homenagens.
Dil.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-08.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanci do Sul
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : VALENTIN GELAIN E ANTONIO CARLOS MAZUTTI (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos.
Interposto recurso pelo prestador de contas (fls. 96-98), remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS), com minhas
homenagens.
Dil.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-88.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE MACHADINHO/RS (ADV(S) MIRIAN DO AMARAL WITTMANN
PELLIZZARI-OAB 99477)
RESPONSÁVEL(S) : DEBORA ALINE DA FONSECA E JOSEANNE DO AMARAL WITTMANN MIOLA (ADV(S) MIRIAN DO AMARAL
WITTMANN PELLIZZARI-OAB 99477), ERICO JOÃO DALL AGNOL
Vistos.
Com o retorno dos autos, tendo em vista que o parecer conclusivo da unidade técnica (fls. 88-89) e o parecer do Ministério Público Eleitoral
(fls. 92-92v) pugnaram pela aprovação das contas com ressalvas, deixo de adotar a providência prevista pelo artigo 38 da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Assim, dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias (artigo 40, Resolução TSE n.
23.546/2017).
Findo o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para vista no prazo de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos para sentença.
Dil.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-43.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE MACHADINHO/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : ZELIO TESSARO SOBRINHO, OSVALDO LUIZ VECCHI E VALDIR JOÃO VENTURA (ADV(S) EDSON JOSÉ
MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos.
Com o retorno dos autos, tendo em vista que o parecer conclusivo da unidade técnica (fls. 87-88) e o parecer do Ministério Público Eleitoral
(fls. 91-91v) pugnaram pela aprovação das contas, deixo de adotar a providência prevista pelo artigo 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Assim, dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias (artigo 40, Resolução TSE n.
23.546/2017).
Findo o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para vista no prazo de 3 (três) dias.
Após, retornem conclusos para sentença.
Dil.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-41.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE MACHADINHO/RS (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
RESPONSÁVEL(S) : VOLNEI FRANCISCO CARPES E DULCE VANIR FUNKLER (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Publicado o Edital n. 75/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
37-40).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 41-42), do qual a parte apresentou manifestação, acompanhada de
documentos (fls. 45-48).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 50-50v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 53-53v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 10/9/2018, e as finais, relacionadas ao 2º turno, em 16/11/2018,
dentro do prazo assinalado; por outro lado, não foram apresentadas contas finais para o 1º turno (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Além disso, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta apenas em 20/8/2018, após a
data limite fixada pelo artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017 (15/8/2018).
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação de contas finais para o 1º turno, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos financeiros, pois só foi declarado o recebimento de recurso estimável, com a despesa respectiva, é
caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Machadinho/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-93.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE MACHADINHO/RS (ADV(S) MIRIAN DO AMARAL WITTMANN
PELLIZZARI-OAB 99477)
RESPONSÁVEL(S) : DÉBORA ALINE DA FONSECA E JOSEANNE DO AMARAL WITTMANN MIOLA (ADV(S) MIRIAN DO AMARAL
WITTMANN PELLIZZARI-OAB 99477)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Machadinho/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 75/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
37-40).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 41-42), do qual as partes foram intimadas, com decurso do prazo sem
manifestação (fls. 45).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 46-46v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 49-49v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 10/9/2018, dentro do prazo assinalado, já as finais, relacionadas
ao 1º turno, apenas em 20/11/2018, fora do prazo determinado; por outro lado, não foram apresentadas contas finais para o 2º turno (artigos
50, §4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, não foram apresentados os extratos da conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha,
documentos obrigatórios, nos termos do artigo 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017, realizando-se a análise pelos
extratos obtidos pelos sistemas da Justiça Eleitoral.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação de contas finais para o 2º turno, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos financeiros, pois só foi declarado o recebimento de recurso estimável, com a despesa respectiva, é
caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Machadinho/RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-79.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Expedito do Sul
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE SANTO EXPEDITO DO SUL/RS (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ CALGAROTO-OAB 103456)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR NUNES DA FONSECA E ORLI LIRA DA FONSECA (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ CALGAROTO-OAB 103456)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Progressistas – PP de Santo Expedito do Sul/RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Publicado o Edital n. 74/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
17-20).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 21-22), do qual as partes foram intimadas, com decurso do prazo sem
manifestação (fls. 25).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 26-26v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 29-29v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Cuida-se de apreciar as contas do Progressistas – PP de Santo Expedito do Sul/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 13/9/2018, e as finais, relacionadas ao 1º turno, em 06/11/2018,
dentro do prazo assinalado; por outro lado, não foram apresentadas contas finais para o 2º turno (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Além disso, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta apenas em 11/9/2018, após a
data limite fixada pelo artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017 (15/8/2018).
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação de contas finais para o 2º turno, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos financeiros, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Progressistas – PP de Santo Expedito do Sul/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-86.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
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 eleitoral apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Barracão/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 74/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
15-18).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 19-20), do qual as partes foram intimadas, com decurso do prazo sem
manifestação (fls. 23).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 24-24v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 26-26v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Barracão/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 12/9/2018, e as finais, relacionadas ao 1º turno, em 06/11/2018,
dentro do prazo assinalado; por outro lado, não foram apresentadas contas finais para o 2º turno (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Além disso, não foram apresentados os extratos da conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha,
documentos obrigatórios, nos termos do artigo 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017, realizando-se a análise pelos
extratos obtidos pelos sistemas da Justiça Eleitoral.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação de contas finais para o 2º turno, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos financeiros, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
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Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Barracão/RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-42.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
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 eleitoral apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de São José do Ouro/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 74/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
43-46).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 47-48), do qual a parte apresentou manifestação, acompanhada de
documentos, após o transcurso do prazo (fls. 52-60).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 61-61v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 64-64v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de São José do Ouro/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 11/9/2018, e as finais, relacionadas ao 1º turno, em 06/11/2018,
dentro do prazo assinalado; por outro lado, as finais referentes ao 2º turno foram apresentadas em 12/12/2018, fora do prazo determinado
(artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta apenas em 30/8/2018, após a
data limite fixada pelo artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017 (15/8/2018), e, ainda, recebeu classificação equivocada no
sistema SPCE, como destinada ao recebimento de “Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e não para o recebimento de “Outros
Recursos”, o que seria o correto.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de São José do Ouro/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-19.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Cacique Doble
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACIQUE DOBLE/RS (ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
RESPONSÁVEL(S) : DALTRO BELTRAME E ELDER ANTONIO GARBIN (ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Cacique Doble/RS, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Publicado o Edital n. 74/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
18 e 26-27).

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

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 21, Página: 50

Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 28-29), do qual a parte foi intimada, com transcurso do prazo sem
manifestação (fls. 32).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 33-33v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 36-36v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Cacique Doble/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas finais, relacionadas ao 1º turno, foram apresentadas em 06/11/2018 e as relacionadas ao 2º turno
em 14/11/2018, dentro do prazo assinalado; por outro lado, não foi apresentada a prestação de contas parcial de campanha (artigos 50, §1º e
§4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta apenas em 21/09/2018, após a
data limite fixada pelo artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017 (15/08/2018). Em parecer, a unidade técnica opinou pela
aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação de contas parciais, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a ausência de
movimentação de recursos, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.
23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Cacique Doble/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-11.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE MACHADINHO/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : ZELIO TESSARO SOBRINHO E OSVALDO LUIZ VECCHI (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Machadinho/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 75/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
37-39).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 40-41), do qual a parte apresentou manifestação, acompanhada de
documentos (fls. 44-47).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 49-49v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 52-52v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 10/09/2018, e as finais, relacionadas ao 2º turno, em 19/11/2018,
dentro do prazo assinalado; por outro lado, não foram apresentadas contas finais para o 1º turno (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como a impropriedade apontada não trouxe prejuízo no tocante à análise das contas apresentadas, já que os documentos têm
data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a ausência de movimentação de recursos financeiros, pois só foi declarado
o recebimento de recurso estimável, com a despesa respectiva, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
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III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Machadinho/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-26.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Barracão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE BARRACÃO/RS (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : DENER SANTOS DE SOUZA E OLÍVIA TOMASIA DE OLIVEIRA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido da República – PR de Barracão/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 75/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
26-28).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 29-30), do qual a parte foi intimada, com transcurso do prazo sem
manifestação (fls. 33).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 34-34v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 37-37v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido da República – PR de Barracão/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 11/09/2018, as finais relacionadas ao 1º turno em 19/10/2018, e
as relacionadas ao 2º turno em 16/11/2018, dentro do prazo assinalado (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
No entanto, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta apenas em 24/08/2018, após a
data limite de 15/08/2018. Além disso, os extratos bancários apresentados pelo partido não abrangem todo o período de campanha eleitoral
(artigos 10, § 1º, inciso II e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da República – PR de Barracão/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 103ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-57.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
RESPONSÁVEL(S) : VALENTIN GELAIN E ANTONIO CARLOS MAZUTTI (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Progressistas – PP de São José do Ouro/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 74/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
44-46).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 47-48), do qual a parte apresentou manifestação após o decurso do prazo
(fls. 52-59).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 61-61v).
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Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 64-64v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Progressistas – PP de São José do Ouro/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 11/09/2018, e as finais, relacionadas ao 1º turno, em 05/11/2018,
dentro do prazo assinalado; por outro lado, as finais referentes ao 2º turno foram apresentadas em 12/12/2018, fora do prazo determinado
(artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, a conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, de abertura obrigatória a todos os partidos vigentes no período
de campanha (artigos 10 e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.553/2017), foi classificada pelo partido no sistema SPCE-WEB como
destinada ao recebimento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos, é caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Progressistas – PP de São José do Ouro/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 01 de fevereiro de 2019
BRUNO MASSING DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 36-68.2017.6.21.0126
AÇÃO PENAL - Art. 297 c/c o art. 304 do Código Penal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MÁRCIA REGINA FRIGERI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : GERSON LUIZ DOS SANTOS (ADV(S) GERSON LUIZ DOS SANTOS-OAB 33638)
Vistos estes autos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou denúncia em face de GERSON LUIZ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em
28/10/1970, natural de Cascavel/PR, filho de Elenir dos Santos e de João Francisco Lopes dos Santos, residente e domiciliado na Rua Antunes
Ribas, 277, São Leopoldo/RS, por infração ao artigo 297, c/c o art. 304, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:
"No dia 13 de agosto de 2008, GERSON LUIZ DOS SANTOS falsificou certidão de intimação realizada pela Justiça Eleitoral, tendo
alterado documento público verdadeiro. Na mesma ocasião, fez uso do documento alterado (ou adulterado). O denunciado ajuizou
mandado de segurança perante a Justiça Eleitoral (no TRE-RS, ver INQ5 – pág. 52 a INQ6 – pág. 46) instruído com cópia de certidão de
intimação (documento público) por ele adulterada (INQ10 – pág. 05), com o fim de comprovar a tempestividade de recurso que ele
anteriormente havia interposto, o que não havia sido conhecido, porque intempestivo (INQ4 – páginas 39/46).
Os fatos tiveram início no ano de 2008, nas eleições municipais de Sapucaia do Sul/RS, no âmbito do procedimento de registro da candidatura
a vereador de Pablo André Alves, pertencente à coligação DEM-PSDC. Conforme a decisão judicial de páginas 34/36 – INQ4, o referido
candidato foi considerado inelegível e o registro da candidatura, indeferido.
Na ocasião, a coligação DEM-PSDC foi intimada dessa decisão, na data de 04.08.2008, via fac´símule (ver INQ10 – pág. 03), e o
advogado Gerson fez carga dos autos em 05.08.2008 (INQ 10 – pág. 04). Gerson atacou a decisão mediante recurso, protocolado em
08.08.2008 (INQ4 – pgs. 39/46), o qual não foi acolhido pelo d. Juízo por intempestivo (deveria ter sido protocolado até 07.08.2008).
Diante disso, Gerson impetrou o mencionado mandado de segurança no TRE-RS (INQ5 – pág. 52 a INQ6 – pág. 46) sustentando que o prazo
recursal havia iniciado em 05.08.2008, instruindo a ação com uma versão adulterada (vide laudo pericial – LAU11 – especificamente
itens “b” e “c”) da intimação de pág, 03 – INQ10. Desta forma, omitindo-suprimindo na cópia obtida do documento original a
intimação da coligação, ocorrida em 04.08.2008 (via fax), o advogado induziu em erro a Desembargadora relatora do mandado de
segurança, a qual concedeu liminar, em 14.08.2008, determinando a subida do recurso antes inadmitido (INQ4 – pg. 49 a INQ5 – pg.
01).
Em seu depoimento na Polícia Federal (DECLARAÇÃO 09), Gerson Luiz dos Santos disse que não tinha conhecimento da intimação via facsímile em 04.08.2008. No entanto, vê-se que, em 05.08.2008, ele assinou embaixo da certidão da referida intimação (documento dotado de fé
pública), lavrada em 04.08.2008. Além disso, o denunciado afirmou que confeccionou e instruiu o mandado de segurança em questão, o que
pressupõe a aferição da tempestividade. Porém, sustentou não se recordar acerca da existência ou não do carimbo de intimação cartorária,
bem como não saber quem poderia ter feito a adulteração. Além disso, no interrogatório (AQI12), o denunciado surge com nova versão: de que
Paulo Borges ou Márcio Thomaz teriam providenciado as cópias das peças que instruíram a ação de mandado de segurança, nomes que não
havia declinado no depoimento anterior.
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A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo laudo de exame sedimentoscópico (LAU11), pelos documentos de pág. 03 – INQ10
(certidão original), pág. 05 – INQ10 (certidão adulterada) e cópias do processo de registro de candidatura, recurso contra impugnação e
respectivo mandado de segurança (INQ4, INQ5 e INQ6) e pelas declarações do denunciado (DECLARAÇÃO09 e AQI12)".
A denúncia foi recebida em 04/07/2011 (fls. 110/111).
O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 07/11/2012 nos termos do art. 366 do CPP (fl. 146-v).
O réu compareceu nos autos em 13/06/2015 e requereu a apresentação de rol de testemunhas (fls. 176/177) e foi citado (fls. 186/187).
Apresentado rol de testemunhas (fl. 188).
Afastada a absolvição sumária (fls. 189/190).
Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 290, 345).
A defesa desistiu da inquirição das testemunhas, havendo concordância do MPF, o que foi deferido (fl. 289).
O MPF apresentou memoriais alegando estar provada a materialidade a a autoria. Argumentou que o réu teria assinado embaixo da certidão e
instruído o mandado de segurança. Refutou a alegação de que os líderes da coligação partidária é que providenciavam as cópias das peças
que instruíram a ação de mandado de segurança. Referiu que o réu assinou nos autos a folha suprimida e a de carga. Salientou que o réu
apresentou respostas contraditórias. Requereu a condenação. Argumentou que a tese defensiva foi a tempestividade dos atos processuais de
sorte que presente o elemento subjetivo em face da vontade livre e consciente de fazer uso de documento adulterado. Requereu a
condenação (fls. 296/300).
A defesa técnica alegou a incompetência da justiça federal e a competência da justiça comum estadual, requerendo a nulidade de todos os
atos processuais. Invocou a atipicidade do fato relacionado à falsificação de documento público previsto no art. 297 do CP, pelo fato de que o
documento questionado tratar-se de cópia simples e de absoluta impropriedade do meio utilizado para a prática do delito imputado em razão
de ser documento de conferência obrigatória pelo agente público sendo por consequência um crime impossível. Refutou a existência de dolo
na conduta do acusado. Alegou não haver materialidade pelo fato de o documento questionado ser cópia simples. Arguiu que a intimação
ocorrida no dia 04/08/2008 fora da Coligação e do Partido e não do réu ou do candidato. Enfatizou que o réu fora intimado da sentença que
indeferiu a candidatura em 05/08/2018 e que a sentença não fora entregue em cartório no dia 04/08/2018. Asseverou que o fato descrito na
denúncia somente poderia ser enquadrado no crime de fraude processual previsto no art. 347 do CP. Requereu o acolhimento da preliminar de
incompetência absoluta. Pugnou pela atipicidade e alternativamente pela improcedência ou desclassificação para o art. 347 do CP (fls.
310/319).
Reconhecida a competência da Justiça Eleitoral (fls. 330/334).
Interposto recurso em sentido estrito (fls. 338/339), a decisão foi mantida (fl. 344), ao qual foi negado provimento (fl. 355).
O MPE ratificou os memoriais (fl. 352).
O réu foi intimado para apresentar memoriais, sob pena de ratificação dos já apresentados (fl. 360).
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 362/364).
O MPF interpôs recurso (fls. 368/371), tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 379/382).
Reconhecida a nulidade absoluta por ausência de apresentação de alegações finais pela defesa e nulidade da sentença por violação ao
princípio da correlação em face de não ter sido observado o reenquadramento fático dos crimes tipificados nos artigos 297 e 304 do CP para
os artigos 348 e 353 do Código Eleitoral (fls. 403/407).
Os advogados da defesa foram intimados para apresentar razões finais (fl. 445) e não se manifestaram (fl. 446), tendo sido nomeado defensor
dativo (fl. 447) que apresentou razões finais (fls. 449/454).
A fim de evitar nova nulidade foi determinada a intimação pessoal do réu para, querendo, constituir advogado (fl. 456).
O réu, em causa própria, peticionou requerendo manifestação ministerial acerca da readequação da classificação típica (fls. 458/460), o que foi
acolhido (fll 461).
O MPE apresentou razões finais alegando que o réu falsificou a certidão de intimação, alterando as informações contidas no documento
público em face da supressão do carimbo de intimação e ingressou com mandado de segurança induzindo em erro a julgadora, agindo de
forma dolosa. Invocou a potencialidade lesiva do documento e rejeitou a alegação de atipicidade da conduta. Requereu a condenação (fls.
462/465 e 467).
O réu reportou-se à sentença que julgou improcedente a ação penal. Advogou pela falta de consistência da denúncia. Reiterou a alegação de
atipicidade e requereu a improcedência (fls. 473/476).
É O RELATO. PASSO A DECIDIR.
Existem questões processuais a serem analisadas.
Sinalo que na denúncia constou a tipificação dos atos nos termos dos artigos 297 e 304 do Código Penal. Contudo, por ocasião da declinação
da competência, ocorreu a emendatio libelli readequando a tipificação para os artigos 348 e 353 do Código Eleitoral em razão de haver
entendimento de que a falsificação e o uso documento público estariam relacionados para fins eleitorais e não teria acarretado prejuízo para a
defesa, pois que os fatos foram devidamente narrados na denúncia.
A alegação de que a denúncia não apresentaria consistência não se sustenta, uma vez que descreveu a situação fática e embora tenha
ocorrido a emendatio libelli foi oportunizada a defesa do réu. Logo, a fim de atender ao princípio da correlação importa a análise dos delitos
eleitorais.
A materialidade dos delitos resultou comprovada diante do laudo de exame documentoscópico de fls. 100/104, da certidão de fl. 25-v e do
documento de fl. 101 do referido laudo.
O laudo de exame documentoscópico de fls. 10//104 concluiu que o documento questionado seria cópia reprográfica de parte do documento
padrão, tendo sido constatada a ausência da impressão do carimbo intitulado “INTIMAÇÃO”, indicando que houve a supressão dessa imagem
na confecção da cópia do documento em questão. Logo, é inquestionável de que tenha ocorrido a supressão do carimbo de intimação da
certidão juntada ao mandado de segurança impetrado pelo réu, o que pode ser visualizado a partir dos documentos de fl. 101 e de fl. 101-v.
O fato é que o documento juntado ao processo, ainda que sendo uma cópia simples por não estar autenticada, passou a ser público e a por
ocasião da apreciação da liminar do mandado de segurança o documento viciado serviu de subsídio para a decisão, apresentando
potencialidade lesiva suficiente a ponto de a falsificação passar despercebida, levando a Desembargadora a incorrer em engodo. Assim, tratase de meio próprio, não sendo possível acolher a alegação de crime impossível.
Nesse rumo, constou na fl. 41 do RCAND 446 que: “Mas, agora que os autos do recurso subiram, percebem-se duas circunstâncias que não
haviam sido noticiadas. É que, no original da folha 30 destes autos, consta a certidão de intimação da sentença via fac-símile, na mesma data
em que foi prolatada. Essa certidão, estranhamente, não foi reproduzida na cópia dessa folha, que acompanhou o mandamus e motivou o
destrancamento do presente recurso. E mais, no verso do original dessa folha, consta a certidão de carga dos autos ao advogado”.
Rejeito a alegação de atipicidade da conduta.
Entretanto a autoria delitiva não restou cabalmente demonstrada quanto à conduta prevista no caput do art. 348 do Código Eleitoral, uma vez
que conforme depoimento das testemunhas e relato do réu, não é possível concluir que ele próprio tenha suprimido a informação da certidão
cartorária em análise, embora tenha firmado a petição do mandado de segurança.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 21, Página: 54

Aliás, nesse ponto, as testemunhas confirmaram que os documentos eram apresentados para os advogados tomarem as providências judiciais
pertinentes. E o fato de o réu ter se intimado e levado o processo em carga não leva a crer que tenha ele próprio produzido a falsificação.
Porém, a autoria do crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral restou incontroversa em decorrência das provas produzidas nos autos.
O réu disse que a questão atinente ao encaminhamento da documentação de registro de candidatura ficava afeta a determinadas pessoas
cadastradas para representar as pessoas que eram intimadas para tomar as providências. No caso do candidato Pablo o responsável era
Paulo Borges, sendo que, segundo o depoente, quando houve o indeferimento do registro da candidatura ele trouxe as cópias dos processos.
Explicou que as intimações eram realizadas por e-mail ou fax e a defesa técnica não era intimada, porém confirmou que no caso específico, o
advogado, que era ele próprio, foi intimado. Negou que tenha extraído cópia e que tenha adulterado o documento. Salientou que não sabia que
as cópias eram falsas.
Pablo André Alves explicou que havia mais de um advogado da coligação que trabalhava nos diretórios. Frisou que quem tratava da
documentação na época era o Presidente do Partido. Confirmou ter assinado procuração outorgando poderes para o réu, sendo que fora o
Presidente do Partido quem pedira para assinar a procuração. Enfatizou ter ficado sabendo que sua candidatura restou indeferida, mas o
depoente não pediu diretamente para recorrer da decisão. O depoente foi orientado pelo Presidente do Partido de que iria cuidar da parte
jurídica e o depoente tinha que se preocupar da parte legal. Ficou sabendo que a situação não tinha volta depois do término das eleições, ou
seja, de que seus votos não seriam computados e teve ciência sobre o documento falso quando foi intimado pela polícia.
Alexandre D'Ornelas de Souza Lima referiu que o réu lhe informou que estava sendo acusado de um fato relacionado com a produção de um
documento falso decorrente de um procedimento judicial. O depoente não teve contato com os documentos, mas o réu lhe relatou que não
teria praticado tais fatos e alguém teria cometido um erro por ocasião da produção de cópias. Esclareceu que na campanha política de 2012
quando ocorria um determinado fato relevante, a coligação era comunicada que providenciava os documentos judiciais, como cópias de
certidões, declarações, vídeos, fotografias, filmagens. Disse que cabia aos representantes das coligações levar as provas até o advogado.
Claudia Soares salientou ter trabalhado para a coligações em que o candidato Pablo era candidato. Destacou que a praxe era de que os
representantes dos partidos coligados é que buscavam cópias e as entregavam para os advogados que estavam de plantão para realizar as
peças jurídicas. Segundo a depoente, havia rodízio de plantão e o que chegava de trabalho jurídico o advogado de plantão ficava responsável,
mas as cópias de documentos eram providenciadas pelos representantes da coligação. No caso de candidatos a vereadores, esclareceu, que
não era coligação que tinha essa incumbência, sendo que cada partido era responsável pelos seus candidatos. Explicou que no caso do caso
do candidato Pablo quem entregou a documentação foi Paulo Borges que era representante do DEM, mas disse não estar lembrada sobre o
fato.
Jorge Soares narrou que havia um grupo de advogados que trabalhava para uma coligação, sendo que a função era a defesa de candidatos.
Ficavam em regime de plantão e recebiam do representante da coligação as cópias dos documentos. Salientou que com base nos documentos
entregues era realizada a defesa.
Zolmira Gonçalves explicou que fazia parte da equipe que realizava as defesas da coligação. Frisou que quem levava os documentos
geralmente era Paulo Borges e o Guto. Esclareceu que os documentos chegavam e era designado um dos componentes da equipe para fazer
a ação ou a defesa da coligação. Segundo a depoente os documentos vinham até os advogados.
Marco Antônio da Rosa explicou que os candidatos entregavam a documentação para os representantes dos Partidos. E Paulo Borges era
representante de partido e os representantes eram encarregados de entregar os documentos para os advogados. Paulo Borges era o
representante do DEM, mas não pode afirmar que ele tenha entregue os documentos.
Logo, considerando não ser possível apurar quem produziu a falsificação no documento, a absolvição se impõe quanto ao artigo 348 do
Código Eleitoral. Aliás, imputação que caso reconhecida ensejaria a consunção com o artigo 353 do Código Eleitoral, pois ocorreria a absorção
do crime meio que foi a falsificação e o crime fim que ocorreu em razão do uso do documento afetado.
Porém, a mesma sorte não segue a prática prevista no art. 353 do CE, qual seja, a de fazer uso de de documento falsificado ou alterado. Na
casuística, o réu fez uso do documento falsificado, levando-o aos autos do mandado de segurança para obter sucesso na reforma da decisão
que indeferiu o registro da candidatura de Pablo Andre Alves. A propósito, estava o réu ciente do vício no documento, pois que ele próprio
assinara a intimação e colocara a data de 05/08/2008 pressupondo que havia uma intimação cartorária lançada pelo cartório eleitoral nos
autos, de sorte que agiu com dolo para obter finalidade eleitoral.
Entendo que a situação não indica a prática de fraude processual, a teor do art. 347 do CP, pois, embora o réu tenha induzido a
Desembargadora em erro nos autos do mandado de segurança, não se trata de inovar de forma artificiosamente o estado de lugar, coisa ou de
pessoa, e o tipo penal em referência não está relacionado a delito de competência eleitoral, motivo pelo qual rejeito a pretensão da defesa.
A condenação impõe-se em face do art. 353 do Código Eleitoral.
Indenização ao ofendido
No tocante ao disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação de danos
causados pela infração, porquanto não há elementos nos autos que demonstrem a comprovação dos prejuízos sofridos.
Passo à dosimetria da pena.
Pena base
A culpabilidade merece censura normal à espécie, tendo em vista a natureza do delito. O réu não registra maus antecedentes, pois não possui
sentença penal condenatória (fl. 291-v, 292/294, 325). A conduta social foi abonada pelas testemunhas da defesa. Quanto à personalidade,
não há nos autos elementos que demonstrem ser dissociada da normalidade. Os motivos do crime são compositores da natureza do fato, ou
seja, a finalidade eleitoral. As circunstâncias do crime encontram-se previstas na configuração do delito, pois que na atividade executiva o réu
não excedeu a média da atuação criminosa. Não há conduta da vítima a ser valorada. Diante dessas circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão.
Pena provisória
Não há atenuantes ou agravantes a serem apreciadas, de sorte que a pena provisória perfaz 2 (dois) anos de reclusão.
Pena definitiva
Não há majorantes ou minorantes a serem sopesas, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Pena de multa
Aplico, cumulativamente, consoante análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena de multa de 15 (quinze) dias multa, na
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, cada dia multa atendendo às condições econômicas do réu que disse ser advogado,
a ser corrigido por ocasião do pagamento.
Substituição da pena privativa de liberdade
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos, entendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, sendo elas: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de 1 (uma) hora de
tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho, cujo total será definido pelo juiz da execução criminal; b)
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo, vigente na data do pagamento, a ser destinado por ocasião
da execução.
Suspensão condicional da pena
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Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, pois já aplicada a substituição da pena.
ISSO POSTO, julgo parcialmente procedente a ação penal para:
a) ABSOLVER o réu GERSON LUIZ DOS SANTOS da imputação atinente ao artigo 348 do Código Eleitoral, nos termos do art. 386, inciso IV,
do CPP;
c) CONDENAR o réu GERSON LUIZ DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 353, do Código Eleitoral, a cumprir a pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, colimado no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal e a pagar a pena de multa de 15 (quinze) dias-multa, no
valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato, cada dia-multa, a ser corrigido por ocasião do pagamento.
Encarte-se adequadamente a fl. 290.
Adeque-se a tipificação no sistema em face da emendatio libelli e da presente sentença.
Nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tenho que o réu por ora, não apresenta os requisitos para a prisão
preventiva, não havendo motivos para ser segregado.
Condeno o réu ao pagamento de 50% das custas processuais.
O restante das custas ficará por conta da União.
Deixo de fixar valor indenizatório.
Com o trânsito em julgado:
a) não havendo recurso, venham os autos conclusos para análise da prescrição, uma vez que a denúncia foi recebida em 04/07/2011, o
processo e o prazo prescricional restaram suspensos entre 07/11/2012 e 13/06/2015, sendo que até a data da presente sentença decorreram 4
anos, 11 meses e 21 dias;
b) não sendo reconhecida a prescrição, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico para o Departamento de Informática da Polícia
Civil;
c) preencha-se e remeta-se a ficha PJ-30;
d) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
e) forme-se o PEC e remeta-se à Vara de Execuções Criminais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Arquive-se.
Sapucaia do Sul, 01 de fevereiro de 2019
MÁRCIA REGINA FRIGERI
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 005/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
A Doutora Rebecca Roquetti Fernandes, Juíza Eleitoral da 118ª Zona de Estância Velha-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 Theodomiro Porto da
Fonseca nº 130 sala 02, em Estância Velha, que foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha dos seguintes partidos políticos:
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Estância Velha
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação poderá apresentar
impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do §1º do art. 59 da
Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Estância Velha/RS, 01 de fevereiro de 2019.
Eu, José Eduardo de Leon Marques, Analista Judiciário, preparei e conferi.
REBECCA ROQUETTI FERNANDES,
Juíza Eleitoral da 118ª ZE/RS

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-47.2018.6.21.0118
DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições 2018
PROCEDÊNCIA: Ivoti
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ELTON CARLI STURM-OAB 97771)
RESPONSÁVEL(S) : CLEITON BIRK E ALCIDO RATZINGER (ADV(S) ELTON CARLI STURM-OAB 97771)
Vistos,
Intimem-se os representantes do partido, a apresentar, no prazo de 03(três) dias, informações referentes às contas bancárias na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, de acordo com o que dispôes o art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Estância Velha, 01 de fevereiro de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
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120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 120 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-95.2018.6.21.0120
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Horizontina
JUÍZA ELEITORAL: CÁTIA PAULA SAFT
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE HORIZONTINA (ADV(S) LUCAS EDIO STOLL-OAB 78635)
RESPONSÁVEL(S) : DIOGO LUIZ WEISS E LUCAS EDIO STOLL (ADV(S) LUCAS EDIO STOLL-OAB 78635)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - do PROGRESSITAS - PP de Horizontina/RS, em cumprimento ao
disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O processo foi autuado diante da informação da Chefe de Cartório Eleitoral referente à omissão do partido do dever de prestar contas.
Foram expedidas Cartas de Citação para a agremiação e seus responsáveis (fls 06-08) , para que, querendo, apresentassem as contas no
prazo de 03 (três) dias, contudo quedaram-se inertes.
No Parecer Técnico Conclusivo, a unidade técnica opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Expedidas Cartas de Intimação (fls
13-15) para a manifestação acerca do mencionado parecer, o partido apresentou as contas intempestivamente, em 19/12/2018, conforme o
protocolo 62.722/2018.
Foi publicado o Edital 01/2019 (fl. 38) dando a devida publicidade da prestação de contas . Escoado o prazo, não houve qualquer impugnação.
Emitido novo Parecer Técnico (fl. 45-47), o qual sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em conformidade com a
legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente. Com vista dos autos, nos termos do art. 76 da Res. TSE nº 23.553/17, o
Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 48/48v) manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar a Prestação de Contas Eleitorais referentes às Eleições 2018 do PROGRESSISTAS – PP do municípío de HorizontinaRS.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Em seu parecer, o órgão técnico não verificou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometessem a confiabilidade das
contas apresentadas. Em sua prestação de contas, a agremiação demonstrou que não movimentou recursos em conta bancária aberta
especificamente para a campanha eleitoral, assim como não realizou gastos.
No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Eleitoral, onde não restaram identificadas infrações que comprometessem a regularidade
das contas.
III – DISPOSITIVO
No mesmo sentido da análise técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PROGRESSISTAS - PP do munícipio de Horizontina, referente as contas Eleitorais das Eleições de 2018, com fundamento no art. 77, inciso II,
da Res. TSE nº 23.553/2017, tendo em vista a intempestividade na apresentação de contas.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Horizontina, 03 de fevereiro de 2019
CÁTIA PAULA SAFT
Juíza Eleitoral da 120ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 120 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-35.2018.6.21.0120
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Horizontina
JUÍZA ELEITORAL: CÁTIA PAULA SAFT
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE HORIZONTINA
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO JORGE HORST E ADALBERTO JOSÉ ALBRECHT
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo autuado a partir de informação a respeito da omissão do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de
Horizontina/RS em prestar contas de campanha relativas às eleições de 2018.
Transcorrido o prazo legal, sobreveio informação de que a agremiação partidária não prestou contas (fl.02). Foi determinada a autuação do
feito na classe Prestação de Contas e que se procedesse na forma do art 52, § 6°, inciso IV, da Resolução TSE 23.557/2017 (fl.03).
O partido e seus responsáveis foram devidamente citados para que apresentassem as contas no prazo de 03 (três) dias, conforme
demonstram os avisos de recebimento (fls. 07-09), contudo não apresentaram.
A unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo opinando pelo julgamento das contas como não prestadas.
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Devidamente intimados para que, querendo, manifestarem-se acerca do parecer técnico (fls. 14/16), o partido e responsáveis quedaram-se
inertes .
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação das sanções de
perda do recebimento da cota do fundo partidário e de suspensão do registro ou anotação do órgão (fl. 18).
Os autos, então, vieram conclusos.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal, o qual impõe aos partidos
políticos a observância de vários preceitos, dentre os quais, a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições 2018, em seus artigos 48 e 49 obriga os órgãos partidários, em todas as esferas, a prestar contas de
campanha, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(…)
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Já o artigo 52 da Resolução TSE nº 23.553/17, dispõe que as contas finais de campanha relativas ao pleito de 2018 deveriam ter sido enviadas
30 dias após a realização do pleito, para agremiações que não estavam vinculadas a candidatos que concorreram ao segundo turno, ou no
prazo de 20 dias posteriores a sua realização, para partidos vinculados a candidatos que disputaram o segundo turno.
Não obstante, o partido político deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas relativa de campanha de 2018, mantendo-se
inerte até a presente data.
Por conseguinte, além da suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso, o
julgamento das contas como não prestadas conduz à suspensão do registro ou anotação do órgão municipal, nos termos do art. 83 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
(...)
Ante o exposto, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, com a aplicação da sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão e suspensão de recebimento de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com base no art. 77, IV da Resolução TSE 23.553/17, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB de Horizontina/RS, relativas às eleições de 2018.
Estabeleço, como sanção ao diretório municipal, a suspensão do registro ou anotação até que seja regularizada a situação, bem como
determino a proibição do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada sua situação de inadimplência,
nos termos do art. 83, II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o cartório eleitoral com os devidos registros nos sistemas SICO,
bem como oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral para as providências cabíveis em relação à suspensão da anotação ou registro da
agremiação.
Cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Horizontina, 03 de fevereiro de 2019
CÁTIA PAULA SAFT
Juíza Eleitoral da 120ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 120 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-50.2018.6.21.0120
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Horizontina
JUÍZA ELEITORAL: CÁTIA PAULA SAFT
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE HORIZONTINA (ADV(S) KLÉRISTON LASIE SEGAT-OAB 62781)
RESPONSÁVEL(S) : DENER EDUARDO KLAESENER E SAMARA DE DEUS HINTERHOLZ (ADV(S) KLÉRISTON LASIE SEGAT-OAB
62781)
I – RELATÓRIO
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD de Horizontina/RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O processo foi autuado diante da informação da Chefe de Cartório Eleitoral referente à omissão do partido do dever de prestar contas.
Foram expedidas Cartas de Citação para a agremiação e seus responsáveis (fls 06-08) , para que, querendo, apresentassem as contas no
prazo de 03 (três) dias, contudo quedaram-se inertes.
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No Parecer Técnico Conclusivo, a unidade técnica opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Após intimação para manifestação
acerca do mencionado parecer, o partido apresentou as contas intempestivamente, em 26/12/2018, conforme o protocolo 63.030/2018.
Foi publicado o Edital 01/2019 (fl. 70) dando a devida publicidade da prestação de contas . Escoado o prazo, não houve qualquer impugnação.
Emitido novo Parecer Técnico (fl. 79-81), o qual sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em conformidade com a
legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente. Com vista dos autos, nos termos do art. 76 da Res. TSE nº 23.553/17, o
Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 82/82-v) manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar a Prestação de Contas Eleitorais referentes às Eleições 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do
municípío de Horizontina-RS.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Em seu parecer, o órgão técnico não verificou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometessem a confiabilidade das
contas apresentadas. Em sua prestação de contas, a agremiação demonstrou que não movimentou recursos em conta bancária aberta
especificamente para a campanha eleitoral, assim como não realizou gastos.
No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Eleitoral, onde não restaram identificadas infrações que comprometessem a regularidade
das contas.
III – DISPOSITIVO
No mesmo sentido da análise técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do munícipio de Horizontina, referente às contas Eleitorais das Eleições de 2018, com fundamento no art.
77, inciso II, da Res. TSE nº 23.553/2017, tendo em vista a intempestividade na apresentação de contas.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Horizontina, 03 de fevereiro de 2019
CÁTIA PAULA SAFT
Juíza Eleitoral da 120ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-48.2018.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICOTRABALHISTA (PDT) (ADV(S) MARIA APARECIDA CHAVES VELHO-OAB 31023)
RESPONSÁVEL(S) : ELIZEU MARCELINO DA SILVA PEREIRA, EDINEI SOUZA MACHADO, GLADEMIR DE LEMOS FRAGA, EDINEI DE
SOUZA MACHADO, JOSÉ MANOEL DA COSTA JÚNIOR E SCHEILA LISIANE PEREIRA MACHADO (ADV(S) MARIA APARECIDA CHAVES
VELHO-OAB 31023)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidária do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Mostardas, referente ao
exercício financeiro de 2017 (fls. 02-46), apresentada no dia 30/04/2018, requerendo a sua aprovação.
Juntou-se ao processo as relações de membros do órgão partidário (fls. 48-53).
Foi publicado o Edital n° 04/2018 (fl. 55), no dia 11/05/2018, dando publicidade à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro e ao
Balanço Patrimonial referentes ao exercício de 2017.
O Ministério Público Eleitoral apresentou promoção no sentido do prosseguimento do feito nos termos do procedimento posto no artigo 36, da
Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl.57).
Na sequência, foi exarado o Exame da Prestação das Contas (fls. 59/60), realizando a análise dos documentos contidos nos autos e
concluindo pela necessidade de realização de diligências.
Por despacho determinaram-se diligências a serem realizadas (fl. 62).
Intimadas as partes (fl. 63), deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (63v).
Foi apresentado Parecer Conclusivo opinando pela aprovação com ressalvas das contas partidárias prestadas (fls. 64/65).
O parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 67) também foi no sentido da aprovação com ressalvas da contas partidárias prestadas.
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas partidárias anuais devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/2015. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução TSE nº 23.546/2017, consoante dispõe
seu artigo 65, caput, §§ 1° e 3°.
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Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral. Havendo tal apresentação, o processamento se dará nos limites do que dispõe o artigo 31 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Mostardas, apresentou suas contas com a
totalidade da documentação exigida pelo artigo 29, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Tanto foi assim que não houve necessidade de feitura
do Relatório Preliminar, tendo-se feito de pronto o Exame da Prestação das Contas (fls. 59/60).
Concluiu-se, portanto, que a documentação constante dos autos oferece elementos permissivos a que se realize a análise das contas, bem
como a aferição de que não houve a utilização de recursos do Fundo Partidário, podendo-se estar seguro quanto a regularidade das receitas
percebidas e das despesas realizadas pelo partido no exercício de 2017 que transitaram nas contas bancárias.
No entanto, há apontamentos a serem feitos.
Olvidou-se o cômputo na contabilidade e na prestação de contas do partido da atuação técnico-profissional do advogado do prestador de
contas. Veja-se: ou o advogado doou seus serviços e tal situação deveria constar do Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas, ou
houve o pagamento pelos serviços prestados e os valores pagos deveriam transitar previamente na conta bancária da agremiação partidária e
teriam que constar no Demonstrativo de Receitas e Gastos.
Repisa-se a necessidade do espelhamento entre toda a movimentação efetivamente feita pelo partido, englobando qualquer tipo de proveito
obtido - tal como alguma doação de serviço recebida - e a documentação contábil apresentada para os fins de controle do Judiciário e da
população quanto às suas finanças.
Outra situação verificada pelo analista das contas foi a divergência de valores atribuídos aos doadores Érida Alzira Amaral de Souza (CPF
294.543.010-04) e Adelino Bittencourt (CPF 518.259.2920-68) contidos no Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fl. 34) e os constantes
do extrato bancário da folha 21 dos autos.
Trata-se de inconsistência das contas que não deve se repetir nas futuras prestações de contas realizadas pelo órgão partidário, pois a
documentação apresentada para prestar as contas precisa refletir os mesmos dados contidos nos extratos bancários.
Como no caso em tela a divergência é de pequena monta e os demais dados lançados na contabilidade do ógão partidário estão corretos, é o
caso de aprovar com ressalvas as contas do partido, contando que tal situação não mais se verifique nas futuras prestações de contas
partidárias.
Apesar da constatação da regularidade das contas, foram verificadas impropriedades, falhas e ausências que não permitem a aprovação pura
das contas, mas é possível aprovar as contas com ressalvas nos termos do inciso II, do art. 46, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ante todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do
município de Mostardas, referentes ao exercício financeiro de 2017, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Promovam-se os registros pertinentes e, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 01 de fevereiro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-37.2017.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) GUILHERME OLIVEIRA COSTA-OAB 87415)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR FERREIRA DE LEMOS E ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA (ADV(S) GUILHERME OLIVEIRA COSTAOAB 87415)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidária do Progressistas - PP, do município de Tavares, referente ao exercício financeiro de
2016 (fls. 02-29), apresentada no dia 27/04/2017, requerendo a sua aprovação.
Constatada a ausência de representação processual das partes (fl. 30), foi determinada, por despacho (fl. 31), a notificação dos responsáveis
para regularização da representação processual.
Intimados (fls. 32/33), as partes apresentaram as procurações (fls. 35, 36, 38 e 39).
Foram juntadas ao processo as relações de membros do órgão partidário (fls. 42/43).
Foi publicado o Edital n° 02/2018 (fl. 45), no dia 15/03/2018, dando publicidade à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro e ao
Balanço Patrimonial referentes ao exercício de 2016.
O Ministério Público Eleitoral apresentou promoção no sentido do prosseguimento do feito nos termos do procedimento posto no artigo 36, da
Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl. 47).
Na sequência, o Exame Preliminar (fl. 49) apontou os documentos que deveriam ser apresentados pelo órgão partidário para cumprimento do
artigo 29, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Houve despacho (fl. 51) abrindo prazo de 20 dias para que os interessados complementassem a documentação, porém, intimados (fl. 52),
nenhum documento mais foi trazido aos autos pelo órgão partidário ou pelos responsáveis (fl. 52v).
Foi exarado o Exame da Prestação das Contas (fls. 53-62), realizando a análise dos documentos contidos nos autos, juntando documentação
complementar e concluindo pela necessidade de realização de diligências.
Por despacho determinaram-se diligências a serem realizadas (fl. 64).
Intimadas as partes (fl. 65), novamente deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (65v).
Na sequência, a analista de contas apresentou Parecer Conclusivo no sentido da desaprovação das contas (fls. 67/68).
O parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 70) também foi no sentido da desaprovação das contas partidárias prestadas.
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas partidárias anuais devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/2015. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução TSE nº 23.546/2017, consoante dispõe
seu artigo 65, caput, §§ 1° e 3°.
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Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral e havendo tal apresentação, o processamento se dará nos limites do que dispõe o artigo 34 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
No caso dos autos, o diretório municipal do Progressistas - PP, do município de Tavares, apresentou suas contas com apenas parcela da
documentação exigida pelo artigo 29, Resolução TSE nº 23.464/2015. Tanto foi assim que o Exame Preliminar (fl. 49) apontou a necessidade
de apresentação de documentos para que houvesse a possibilidade da ocorrência do exame das contas pelos analistas de contas.
Frise-se que o rol do artigo 29, Resolução TSE nº 23.464/2015, é vinculante aos partidos, os quais só efetivamente realizam a sua prestação
de contas completa quando postos tais documentos no processo de prestação de contas.
Ocorre que os §§ 1° e 2°, do artigo 46, da Resolução TSE nº 23.546/2017, autorizam o julgamento das contas como aprovadas com ressalvas
ou desaprovadas na medida em que houver elementos nos autos que permitam a análise das contas prestadas.
Nesse sentido, verificada a documentação constante no processo, entende-se que estão presentes os elementos mínimos permissivos a que
se realize a análise das contas, bem como a aferiação de que não houve a utilização de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2016.
Há que se mencionar a necessidade de o partido informar todas as contas bancárias abertas atreladas ao seu CNPJ. No caso em tela, o
partido não relacionou na prestação de contas a existência da conta n° 600963703, agência 424, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A., aberta no dia 11.08.2016, a qual teve crédito de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), conforme indicado no item 1.4 (fl. 54) e os
documentos juntados (fls. 59/60) pelo analista das contas.
Não é exagero lembrar que na prestação das contas é imperioso que o órgão partidário informe a totalidade dos recursos movimentados, o
que não ocorreu no caso em exame, conforme apontado no item 4.1 do Exame da Prestação de Contas (fl. 56v).
Ainda, o prestador de contas olvidou o registro do valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), correspondente à sobra de campanha de
candidato a vereador, no Demonstrativo de Sobras de Campanha e não apresentou a documentação com os dados exigidos pela legislação,
como mencionado nas folha 54 (item 1.5) e 53v (item 1,2), respetivamente.
Afora as impropriedades da documentação, os analistas das contas apontaram irregularidade no recebimento de R$ 40,00
(quarenta reais) oriundos de fontes vedadas, nos termos do artigo 12, II, da Resolução TSE n° 23.464/2015, já que o doador identificado nos
extratos bancários é pessoa jurídica (CNPJ 97.454.367/0001-17).
Outra irregularidade grave encontrada pelos analistas das contas foi o recebimento e a utilização de R$ 1.210, 00 (um mil, duzentos e dez
reais) de recursos de origem não identificada, pois os créditos não estão identificados com o CPF ou o CNPJ do doador no extrato bancário
(artigo 13, da Resolução TSE n° 23.464/2015).
Há que se recordar que a prestação de contas anuais dos partidos políticos está imposta com o intuito de permitir a sindicabilidade da
utilização de recursos públicos e também para assegurar que as agremiações partidárias não se beneficiem de recursos de fontes legalmente
vedadas.
É preciso assegurar um processo eleitoral hígido, o que requer uma atuação regular dos partidos políticos em anos não eleitorais. Um meio de
se manter a isonomia material entre os órgãos partidários municipais é ter-se a segurança do seu regular funcionamento.
Nesse contexto, comprovada a utilização de recursos provenientes de fontes vedadas e de recursos de origem não identificada, no valor de R$
40,00 (quarenta reais) e R$ 1.210, 00 (um mil, duzentos e dez reais), respectivamente, estamos diante de um caso de desaprovação das
contas que enseja algumas sanções, já que restou comprometida a integralidade das contas.
O Progressistas - PP, do município de Tavares, deve devolver os R$ 1.250, 00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) utilizados irregularmente,
acrescidos de multa de 20%, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, já que o valor utilizado irregularmente corresponde
a mais de 71% da totalidade de recursos movimentados pelo partido no ano de 2016 (R$ 1.751,50), nos termos do inciso I, do § 2°, do artigo
49, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O pagamento da condenação deve ser efetuado de acordo com os ditames do § 3°, do artigo 49, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ou seja,
com desconto nas cotas a serem recebidas pelo Fundo Partidário ou com pagamento direto pelo órgão partidário no caso de não receber tais
recursos.
As outras sanções aplicáveis, como determina o artigo 47, Resolução TSE nº 23.464/2015, são: a suspensão da distribuição ou do repasse
dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano, em razão do recebimento de recursos de fontes vedadas, e até que o
esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral, para o caso dos recursos recebidos de origem não identificada.
Ante todo o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Progressistas - PP, do município de Tavares, referentes
ao exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 46, III, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, para CONDENAR o partido a devolver R$
1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), acrescido de multa de 20%, de acordo com o que impõe o artigo 49, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, e DETERMINAR a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário pelo período de um ano e até que
seja esclarecida a origem dos recursos, nos termos dos incisos I e II, do artigo 47, da referida resolução.
Transitada em julgado a decisão, notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão e intime-se o órgão
partidário devedor, na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, do
valor da condenação, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin) (art.
60, I, "a" e "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Cumpram-se também as ordens do inciso III, do art. 60, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após realizados todos os procedimentos, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 01 de fevereiro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

127ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-10.2018.6.21.0127
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Declaração
de Ausência de Movimentação - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Giruá
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JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (ADV(S) FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES-OAB 70148), PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
- DIRETÓRIO ESTADUAL - RS
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS MOURA DA ROSA E ROMILDA CONCEIÇÃO PINTO CORREA (ADV(S) FERNANDO ZIMMERMANN
PRESTES-OAB 70148), GIOVANI CHERINI E ENILTO JOSÉ DOS SANTOS
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DA RUPÚBLICA - PR, de Giruá - RS e seus
responsáveis, à época da prestação de contas, JOSÉ CARLOS MOURA DA ROSA, na qualidade de presidente, e ROMILDA CONCEIÇÃO
PINTO CORREA, na qualidade de tesoureira, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Determinada a inclusão do órgão de direção estadual e dos seus responsáveis, em razão da inatividade do órgão diretivo municipal, consoante
determina o art. 31, I, c/c art. 28, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, bem como procedida a intimação dos mesmos para que
regularizassem a representação processual, dos quais foi decretada a revelia, em razão da ausência de manifestação (fls. 04-37).
Publicado Edital, na forma do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnações (fl. 39 ).
Juntados documentos na forma dos incisos II e III do referido artigo (fls. 41-46).
Manifestação da unidade técnica (fl. 47).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento da declaração apresentada, considerando as contas como prestadas e aprovadas (fl.
49).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais do PARTIDO DA RUPÚBLICA - PR, de Giruá - RS e seus responsáveis, à época da
prestação de contas, JOSÉ CARLOS MOURA DA ROSA, na qualidade de presidente, e ROMILDA CONCEIÇÃO PINTO CORREA, na
qualidade de tesoureira, relativas ao exercício financeiro de 2017, em observância aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/95, que regula a
criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, bem como ao que dispõem as normas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação. No exercício em exame, a prestação de contas se encontra regrada pela Resolução TSE n.
23.464/2015, com disposições processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017.
No caso em exame, o partido apresentou "Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos", a qual encontra fundamentação nos arts.
28, § 3º e 45, ambos da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Por força do disposto no art. 31, I, c/c art. 28, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e em razão da inatividade do órgão diretivo
municipal, foram incluídos como parte do presente processo o órgão de direção estadual e seus responsáveis atuais, os quais, apesar de
devidamente intimados, não providenciaram a regularização da representação processual, sendo declarada a revelia, nos termos do disposto
no art. 76, § 1º, II do CPC (fls. 04-37).
A manifestação técnica concluiu pela ausência de evidências de que o órgão partidário tenha movimentados recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro no exercício em exame (fl. 27).
Com efeito, assim dispõe o art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015, cujo teor foi reproduzido pela Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 28 O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de
abril do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; II Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e III - Tribunal Superior Eleitoral, no caso de prestação de
contas de órgão nacional. § 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos
competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais. § 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no
exercício. § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser: I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; II assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
O Ministério Público Eleitoral opinou "no sentido de serem julgadas prestadas e aprovadas as contas do Partido da República - PR, com o
consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017".
Assim, acolho o parecer Ministerial e tenho como prestadas as contas da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR,
do Município de Giruá - RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, apresentadas conforme disposto no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, determino o imediato arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO DA
RUPÚBLICA - PR, de Giruá - RS e seus responsáveis, à época da prestação de contas, JOSÉ CARLOS MOURA DA ROSA, na qualidade de
presidente, e ROMILDA CONCEIÇÃO PINTO CORREA, na qualidade de tesoureira, relativamente ao exercício de 2017, considerando, para
todos os efeitos, PRESTADAS e APROVADAS as contas, nos termos do art. 45, VIII, "a" da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os
fundamentos expostos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Giruá, 29 de janeiro de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
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134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 90-73.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : ANA CAROLINE BIASUZ DE SOUZA (ADV(S) WALTER BAHI BENH-OAB 92286)
Vistos.
Recebo a denúncia, uma vez que o fato descrito na exordial acusatória é, em tese, típico e há elementos de cognição suficientes para o início
da persecução penal.
Designo o dia 25 de abril de 2019, às 14h 45min, na Sala de Audiências do Juizado da Infância e Juventude, localizada no 4º andar do Fórum
de Canoas, para audiência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
Cite-se e intime-se, advertindo-se para que compareça acompanhado(a) de advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Defiro as diligências postuladas pelo Ministério Público Eleitoral.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 79-44.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : MARISTER ANTICH SANTOS (ADV(S) NEDY DE VARGAS MARQUES-OAB 9595)
Vistos.
Recebo a denúncia, uma vez que o fato descrito na exordial acusatória é, em tese, típico e há elementos de cognição suficientes para o início
da persecução penal.
Designo o dia 25 de abril de 2019, às 14h15min, na Sala de Audiências do Juizado da Infância e Juventude, localizada no 4º andar do Fórum
de Canoas, para audiência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
Cite-se e intime-se, advertindo-se para que compareça acompanhado(a) de advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Defiro as diligências postuladas pelo Ministério Público Eleitoral.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 82-96.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : MAURICIO FRANQUILIN ONANTSCHENKO (ADV(S) NEDY DE VARGAS MARQUES-OAB 9595)
Vistos.
Recebo a denúncia, uma vez que o fato descrito na exordial acusatória é, em tese, típico e há elementos de cognição suficientes para o início
da persecução penal.
Designo o dia 25 de abril de 2019, às 15h 15min, na Sala de Audiências do Juizado da Infância e Juventude, localizada no 4º andar do Fórum
de Canoas, para audiência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
Cite-se e intime-se, advertindo-se para que compareça acompanhado(a) de advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Defiro as diligências postuladas pelo Ministério Público Eleitoral.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 60-38.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : MARA NOEMIA DE FREITAS SEITENFUS (ADV(S) MELCHIADES HERTCERT NETO-OAB 69051)
Vistos.
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Recebo a denúncia, uma vez que o fato descrito na exordial acusatória é, em tese, típico e há elementos de cognição suficientes para o início
da persecução penal.
Designo o dia 25 de abril de 2019, às 15 h, na Sala de Audiências do Juizado da Infância e Juventude, localizada no 4º andar do Fórum de
Canoas, para audiência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
Cite-se e intime-se, advertindo-se para que compareça acompanhado(a) de advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Defiro as diligências postuladas pelo Ministério Público Eleitoral.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 62-08.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : MARIA VANESSA CARVALHO VICENTE (ADV(S) ALEXANDRE PERES SIMON-OAB 95407), ANDERSON
RODRIGUES DA SILVEIRA
Vistos.
Designo o dia 25 de abril de 2019, às 16h15min, na Sala de Audiências do Juizado da Infância e Juventude, localizada no 4º andar do Fórum
de Canoas, para audiência de oferecimento do benefício da transação penal ao noticiado Anderson Rodrigues da Silveira.
Intime-se, advertindo-se para que compareça acompanhado(a) de advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-07.2017.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : LEONARDO JORGE KOVALEW E VANDERLEI LUIZ ZANATTA (ADV(S) MELCHIADES HERTCERT NETO-OAB 69051)
Vistos.
Intimem-se as partes para que apresentem defesa, no prazo de 15 dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendam
produzir.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-53.2017.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) WALTER BAHI BENH-OAB 92286)
RESPONSÁVEL(S) : EMILIO MILAN NETO, MARIA EUNICE DIAS WOLF E MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO (ADV(S) EMILIO
MILLAN NETO-OAB 50080 E WALTER BAHI BENH-OAB 92286), ISABEL CRISTINA PASSOS DOS SANTOS
Vistos.
Intimem-se as partes para que apresentem defesa, no prazo de 15 dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendam
produzir.
Canoas, 04 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

137ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-24.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO RIGON E FELIPE NUNES MARTINS (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
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Vistos.
Ciente.
Tendo em vista o teor do parecer conclusivo, reconsidero em parte o despacho anterior para:
Deferiro prazo de 3 dias para o prestador das contas se manifestar sobre o teor do parecer conclusivo e demais documentos constantes nos
autos e, querendo, juntador documentos (Art. 67, § 3º, Res. TSE n. 23.553/17).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, desse vista ao MPE pelo prazo de 2 dias (Art. 67, § 4º, Res. TSE n. 23.553/17).
Após voltem conclusos.
São Marcos, 31 de janeiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-76.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) FULVIO PESSINI-OAB 60242)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO CHINELATO E LUIZ VALMOR CAMASSOLA (ADV(S) FULVIO PESSINI-OAB 60242)
Vistos.
Ciente.
Tendo em vista o teor do parecer conclusivo, reconsidero em parte o despacho anterior para:
Deferir prazo de 3 dias para o prestador das contas se manifestar sobre o teor do parecer conclusivo e demais documentos constantes nos
autos e, querendo, juntador documentos (Art. 67, § 3º, Res. TSE n. 23.553/17).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, desse vista ao MPE pelo prazo de 2 dias (Art. 67, § 4º, Res. TSE n. 23.553/17).
Após voltem conclusos.
São Marcos, 31 de janeiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2019 - 138ª ZE
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.
41, Centro, em Casca, foram apresentados os processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
Casca:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstânicas, nos termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônio da Justiça Eleitoral do RS – DEJERS.
Casca-RS, 01 de fevereiro de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI,
Juíza Eleitoral Substituta.

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-10.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) LUIS FERNANDO NUNES-OAB 55093)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO NUNES E LAVINA DIAS DE SOUZA (ADV(S) LUIS FERNANDO NUNES-OAB 55093)
Vistos.
Trata-se de prestação de conta do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Capão da Canoa, relativas às Eleições Gerais de 2018,
apresentada à Justiça Eleitoral após a citação do partido, cosoante previsto no art. 52, §6º, inciso IV, da Resolução TSE 23.553/17.
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido in albis o prazo para impugnações (fls. 28/32).
Sobreveio parecer da unidade técnica pela aprovação das contas. (fl. 33).
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela aprovação das contas, sem ressalvas (fl. 34).
Vieram os autos conclusos.
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É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Devem ser aprovadas as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Capão da Canoa, relativas às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se que a prestação de contas apresentada partido cumpriu com as formalidades previstas na Resolução TSE nº 23.553/17,
evidenciando-se ausência de movimentação de recursos financeiros.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação eleitoral, não sendo detectadas
irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral.
Nos termos do art. 77, inc. I, da Resolução TSE 23.553/17, estando regulares as contas cabe a sua aprovação.
Isso posto, APROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Capão da Canoa, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do art. 77, inc. I, da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 31 de janeiro de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 151 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-48.2018.6.21.0151
Eleições - 1° Turno - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Sertão Santana
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) TASSIA PEREIRA DUMMER-OAB 69009)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO SCHWALM E ROBERTO OLAVO BARBIERI (ADV(S) TASSIA PEREIRA DUMMER-OAB 69009)
Vistos.
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de SERTÃO SANTANA apresentou a prestação de contas relativa às Eleições 2018, juntando
documentos (fls. 02/09; 14/17).
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 12/13; 19/21).
Foi juntado relatório do Sistema SPCE-WEB informando acerca da inexistência de extratos bancários encaminhados à Justiça Eleitoral em
nome da agremiação partidária (fl. 22).
A Análise Técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas(fl. 23).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 25/26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que o feito está regular e que a análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei nº
9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2018.
Entendo que as contas, tais como apresentadas pela direção partidária municipal, devem ser aprovadas com ressalvas.
Sob o aspecto formal, o partido apresentou a prestação de contas na forma prevista na Resolução TSE nº 23.553/2017, juntando os extratos
gerados nos Sistema SPCE devidamente assinados pelos responsáveis partidários e por contabilista, bem assim as procurações das partes
para constituição de advogado. Todavia, sob o aspecto material, a análise técnica constatou que o partido não comprovou a abertura da conta
bancária específica exigida pelo art. 10, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017. Vejamos o que diz a norma em comento:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE n. 23.464/2015.
Já o § 2º do art. 10 dispõe que a obrigação de abrir conta bancária específica subsiste ainda que o partido não tenha arrecadado ou
movimentado recursos financeiros durante a campanha. Eis a norma:
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
A ausência de conta bancária constitui irregularidade que dificulta a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito
à comprovação pelo partido da alegada ausência de movimentação de recursos de campanha.
Logo, em virtude da ausência de conta bancária específica, tanto o parecer da área técnica quanto o do Ministério Público Eleitoral opinaram
pela aprovação das contas com ressalvas, por entenderem que, não obstante a irregularidade detectada no exame, o vício não seria capaz de
comprometer a regularidade geral das contas.
Portanto, tendo em vista que não se verificou na análise técnica o recebimento ou a utilização de recursos de natureza pública (Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário) e considerando tratar-se de eleições gerais, nas quais não há cargos locais em disputa,
entendo que a solução é a aprovação com ressalvas, na linha dos pareceres da área técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Isso posto, acolho os pareceres da área técnica e do Ministério Público Eleitoral e APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de SERTÃO SANTANA, relativas às eleições de 2018, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Barra do Ribeiro, 31 de janeiro de 2019
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PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 151ª ZE

154ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-31.2018.6.21.0154
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017- COM MOVIMENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Jacuizinho
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDÃO-OAB 104135)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER DE OLIVEIRA PRATES, NERCINDO LASCH, IVO PAULO ROSMANN E JANETE MARIA STEFFANELLO
FIUZA (ADV(S) MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDÃO-OAB 104135
Vistos.
Na esteira do exame preliminar de fl. 63, intime-se o órgão partidário e os seus responsáveis a complementar a documentação, no prazo de 20
(vinte) dias, nos termos do art. 34, § 3º da Resolução 23.546/17.
Diligências legais.
Arroio do Tigre, 01 de fevereiro de 2019
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-93.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE PALMARES DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO MACHADO MARTINS E AFONSO SCHIFINO CAMARGO
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de
Palmares do Sul/RS. em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 03, que fossem adotadas as providências previstas no art. 52, §6º da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 05v/06).
Com vista dos autos, se manifestou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento de contas não prestadas (fls. 07).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fl. 05).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas ou aduzir declaração de ausência de movimentação.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Palmares do Sul/RS, referentes às
Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Palmares do Sul, 01 de fevereiro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-26.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PALMARES DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : CELY DIAS BITENCOURT E RODRIGO FAGUNDES DE CASTILHOS
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de
Palmares do Sul/RS. em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 03, que fossem adotadas as providências previstas no art. 52, §6º da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 06/06v).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 07).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fl. 05).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas ou aduzir declaração de ausência de movimentação.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Palmares do Sul/RS, referentes às Eleições
2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Palmares do Sul, 01 de fevereiro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-33.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
RESPONSÁVEL(S) : GETÚLIO ALVES PAIM E MARIA PAULA LUCAS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL de
Palmares do Sul/RS. em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 03, que fossem adotadas as providências previstas no art. 52, §6º da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 06/06v).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 07).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fl. 05).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas ou aduzir declaração de ausência de movimentação.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL de Palmares do Sul/RS, referentes às
Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
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Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Palmares do Sul, 01 de fevereiro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-56.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE PALMARES DO SUL (ADV(S) JOANI BEATRIZ FERRI-OAB 51302)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO ANGELO MATTANA E JOANI BEATRIZ FERRI (ADV(S) JOANI BEATRIZ FERRI-OAB 51302)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de campanha de partido político, Partido Social Democrático - PSB -, de Palmares do Sul, referente às
Eleições Gerais de 2018.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 03, que fossem adotadas as providências previstas no art. 52, §6º da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados, o partido e seus responsáveis apresentaram as contas e juntaram documentos (fls. 07/13).
O edital que deu publicidade à prestação de contas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul
em 10/01/2019 (fl. 15). O prazo para apresentação de impugnação, por qualquer interessado, transcorreu em branco (fl. 15v).
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fl. 05).
Sobreveio manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Partido Social Democrático - PSB – de Palmares do Sul. A prestação de
contas encontra-se instruída com os documentos arrolados no art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, estando suas peças devidamente
assinadas pelos representantes do partido.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades, que comprometessem as contas apresentadas (fl.
05). O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 16).
Nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação, conforme apontado.
Isto posto, APROVO as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Palmares do Sul – PSD, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do art. 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Palmares do Sul, 01 de fevereiro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE

159ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 159ª ZE/RS
Classe RP – Processo n. 56-35.2017.6.21.0134
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Gabriel Xavier Marantes
ADV.: João Antonio de Albuquerque e Souza – OAB/RS 76.157
ADV.: Albuquerque e Souza Sociedade de Advogados – OAB/RS 5.631
Intimação do representado Gabriel Xavier Marantes do despacho a seguir transcrito:
“R. h.
Ciente da decisão contida no Acórdão retro.
Intime-se o representado GABRIEL XAVIER MARANTES para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o recolhimento da multa eleitoral
arbitrada, no valor de R$ 5.590,25 (cinco mil quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).
Anote-se o ASE 264 (Multa Eleitoral) no histórico cadastral do representado.
Diligências legais.
Em 31 de janeiro de 2019.
MARIA THEREZA BARBIERI,
Juíza Eleitoral da 159ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2019 - 159ª ZE/RS
Classe Cart – Cartas n.º 1-38.2019.6.21.0159 (Carta Precatória Inquiritória n. 005/2018, expedida na Ação Penal n.º 3-85.2018.6.21.0080, que
tramita na 080ª Zona Eleitoral – São Lourenço do Sul/RS)
Réu: Sidenei Gehling
ADV.: André Schnorr Uarthe - OAB/RS 89.943 Réu: Martinho de Brum
ADV.: André Schnorr Uarthe - OAB/RS: 89.943 Réu: Altair Soares Fonseca
ADV.: Luizmar Roloff - OAB/RS: 30.734
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Intimação das partes acima da audiência a ser realizada na sala de audiências da 19ª Vara Cível de Porto Alegre, na Rua Manoelito de
Ornellas, n. 50, 13º andar, Foro Central - Prédio II, Praia de Belas, nesta Capital, conforme despacho a seguir transcrito:
“Designo a data de 14 de março de 2019, às 15h30min, para realização da audiência para oitiva das testemunhas, a ser realizada na sala de
audiências junto à 19ª Vara Cível desta Capital.
Diligências.
Em 18.01.2019.
MARIA THEREZA BARBIERI.
Juíza Eleitoral da 159ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 159ª ZE/RS
Classe Cart – Cartas n.º 18-11.2018.6.21.0159 (Carta Precatória Inquiritória n. 11/2018, expedida na Ação Penal n.º 37-34.2015.6.21.0155,
que tramita na 155ª Zona Eleitoral – Augusto Pestana/RS)
Réu: Leonair de Barros Sost
ADV.: Fábio Ricardo Soares Costa - OAB/RS 76.812
Réu: Solange Maria Madke Aires
ADV.: Fábio Ricardo Soares Costa - OAB/RS 76.812
Réu: Darci Sallet
ADV.: José Arnélio Ucha Ribeiro Filho - OAB/RS 70.077
Réu: Neri Zardin
ADV.: Paulo Roberto de Medeiros - OAB/RS 79.639
Réu: Daniel Rodrigues Machado
ADV.: Paulo de Tarso Silveira Corrêa - OAB/RS 40.756
Réu: Arnélio Jantsch
ADV.: Paulo de Tarso Silveira Corrêa - OAB/RS 40.756
Réu: Iclê Rohden
ADV.: Paulo de Tarso Silveira Corrêa - OAB/RS 40.756
Réu: Iris Nadir Wille
ADV.: Paulo de Tarso Silveira Corrêa - OAB/RS 40.756
Réu: Nelson Wille
ADV.: Paulo de Tarso Silveira Corrêa - OAB/RS 40.756
Réu: Clarice Costa Alves
ADV.: Telmo Elemar Ramos Alves - OAB/RS 64.144
Réu: Rosane dos Reis
ADV.: Telmo Elemar Ramos Alves - OAB/RS 64.144
Réu: Daiana Letícia dos Reis Machado
ADV.: Telmo Elemar Ramos Alves - OAB/RS 64.144
Réu: Andréia dos Santos Pavani
ADV.: Telmo Elemar Ramos Alves - OAB/RS 64.144
Réu: André dos Santos Bueno
ADV.: Telmo Elemar Ramos Alves - OAB/RS 64.144
Réu: Sueli Teresinha dos Santos Oliveira
ADV.: Telmo Elemar Ramos Alves - OAB/RS 64.144
Intimação das partes acima da redesignação da audiência de inquirição da testemunha Andiara Aparecida Ribeiro para o dia 14.3.2019, às
15h45min, a ser realizada na sala de audiências da 19ª Vara Cível de Porto Alegre, na Rua Manoelito de Ornellas, n. 50, 13º andar, Foro
Central - Prédio II, Praia de Belas, nesta Capital, conforme trecho do termo da audiência realizada em 29.01.2019, a seguir transcrito:
“...redesigno a audiência de inquirição para o próximo dia 14.3.2019, às 15h45min, a realizar-se na sala de audiências junto a 19ª Vara Cível
de Porto Alegre. Junte-se aos autos a pesquisa de endereços. Desde já, fica consignado, caso não localizada a testemunha no endereço desta
Cidade, seguirá a Deprecata ao Juízo Eleitoral da Comarca de Alvorada. Intimem-se...
Em 29.01.2019.
MARIA THEREZA BARBIERI.
Juíza Eleitoral da 159ª Zona.”
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Listagem de Eliminação de Documentos
Código de Classificação

Documento Arquivístico

Datas-Limite

Observação/Justificativa

Quantidade

600-7.01

Comunicação recebida sobre falecimentos

2012

R04

59

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa

2013

R09

915

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais (PETEs)

2013

R09

10523

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

R09

10523

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2012

R09

17

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

R22

432

600-7.01

Comunicação recebida sobre conscritos

2012

R04

12

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem
Patrimonial

2016

R12

24

6000-7.01

Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJEs) de urna

2014

R12

12.100

2008

R23

250

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

6000-7.05

Boletim de Urna

2014

R21

365

6000-7.05

Boletim de Justificativa Eleitoral

2014

R21

401

6000-7.05

Comprovante de Carga de Urna

2014

R21

415

6000-7.05

Zerésima

2014

R21

432

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2013

R12

36

Bento Gonçalves, 11 de janeiro de 2019.
Francine Vicente Stringhini,
Chefe de Cartório Substituta da 008ª Zona.

JUSTIÇA ELEITORAL
038 ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
a

Anexo ao Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n. 02/2019
Listagem de Eliminação de Documentos
038ª Zona Eleitoral
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Dataslimite

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-1.02

Documento referente a postagem de correspondência

2016

Descarte permitido pela Regra R12

31

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens Patrimoniais

2016

Descarte permitido pela Regra R12

01

6000-7.01

Comunicação recebida sobre Falecimentos/Conscrito/Condenação Criminal/Interdição
Civil

2012

Descarte permitido pela Regra R04

46

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de insuficiência econômica

2013

Descarte permitido pela Regra R09

201

6000-7.01

Protocolo de Entrega do Título Eleitoral - PETE's

2013

Descarte permitido pela Regra R09

1.166

6000-7.01

Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE's

2013

Descarte permitido pela Regra R09

1.166

6000-7.01

Requerimento de justificativa eleitoral, submetido à análise do juízo e deferido

2016

Descarte permitido pela Regra R12

38

6000-7.02

Requerimento de Cadastramento de Senha no Filiaweb

2013

Descarte permitido pela Regra R09

08

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2008

Descarte permitido pela Regra R23

124

6000-7.03

Recibo de Entrega de Convocação de Mesários

2014

Descarte permitido pela Regra R21

535

6000-7.04

Caderno de folha de votação

2010

Descarte permitido pela Regra R22

128

6000-7.05

Boletim de Urna, Boletim de Justificativa, Comprovante de Carga de Urna e Zerésima

2014

Descarte permitido pela Regra R21

1.024

Rio Pardo, 31 de janeiro de 2019.
CLAITON ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA,
Chefe de Cartório.
Rua Andrade Neves, n. 195 – Rio Pardo/RS – CEP.: 96.640-000
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