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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1543-59.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 417962014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 7711 (Adv(s) Giovana Federizzi OAB/RS
113.974, Marco Aurelio Figueiro Junior OAB/RS 88.670 e Samuel Menegon de Bona OAB/RS 110.397)
Vistos.
Intime-se o Executado para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os termos da petição trazida pela UNIÃO às fls. 707-708.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 13 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1226-03.2010.6.21.0000 PROTOCOLO: 128502010
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393, LIEVERSON LUIZ
PERIN OAB/RS 49.740 e Thiago Oberdan de Goes OAB/RS 94.660)
Vistos.
Ciente da informação de fls. 575-581.
Dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 13 de dezembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 314, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE,
Art. 1º O horário de expediente do Cartório da 98ª Zona Eleitoral - Garibaldi, será das 10h às 17h, a partir de 1º de janeiro de 2020.
DESA. MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 5 ZE/RS
Processo: PC - 21-11.2016.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Juiz Eleitoral: DIOGO BONONI FREITAS
Procedência: Alegrete
Exequente: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Arildo Gonçalves de Oliveira-OAB 54997)
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Advocacia-Geral da União em face do órgão municipal de Alegrete/RS do Partido dos
Trabalhadores, buscando o pagamento de quantia certa. Reautue-se o feito para cumprimento de sentença, incluindo-se a Advocacia-Geral da
União no polo ativo e o partido no polo passivo.
Intime-se o partido pelo DEJERS, nos termos do artigo 513, I, do Código de Processo Civil, para pagar o valor de R$ 13.318,65, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento (10%) e, também, de honorários advocatícios de dez por cento (10%),
conforme artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.
Transcorrido o prazo previsto sem o pagamento voluntário, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, de acordo com o artigo 525 do Código de Processo Civil.
Quanto ao requerido por meio do Ofício juntado na folha 318, postergo a apreciação para após a intimação do executado.
D.L.
Alegrete, 02 de dezembro de 2019.
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 253/2019 - 010ª ZE/RS
Processo: PC - 2902 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juíza Eleitoral: LILIAN ASTRID RITTER
Procedência: Cachoeira do Sul
Número Único: 29-02.2018.6.21.0010
Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CACHOEIRA DO SUL (Adv(s) VITOR HUGO BAISCH DONA-OAB 67209)
Responsável(s) : RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN, ALOI DE VARGAS, ALCERI DA SILVA ZIGULICH e TELMO BAUER
BARBOSA (Adv(s) VITOR HUGO BAISCH DONAOAB 67209), TEONAS FABIANO BAUMHARDT
Destina-se: Ào partido (para recolhimento do valor)
Vistos.
Certificado o não recolhimento da quantia fixada no decisório, previamente à execução do título judicial, em observância ao estabelecido na
Resolução do TRE-RS n. 298/2017, determino a intimação do órgão partidário regional para que:1. proceda, até o limite da sanção, ao
desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de
que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23.546/17, destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional e junte aos autos da
prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU); ou2. informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
No silêncio do órgão partidário regional ou prestada a informação referida no item 2., desde já, determino que o cartório diligencie na
atualização do valor e na intimação do órgão partidário sancionado, na pessoa do advogado, pelo DEJERS, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob
pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.
Dil.
Cachoeira do Sul, 17 de outubro de 2019.
LILIAN ASTRID RITTER,
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-13.2019.6.21.0013
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE WILLIAN FEISTLER E MARLON MACHADO (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
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Vistos.
Em requerimento de fl. 65, o Partido Trabalhista Brasileiro requer "o deferimento de parcelamento do valor de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais)" referente à arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro decorrente de fonte vedada, conforme sentença de fls. 59 a 60v, em cinco parcelas.
Compulsando os autos verifica-se que a arrecadação do partido no exercício 2018 consistiu, basicamente, de recursos estimáveis em dinheiro.
Assim, DEFIRO o pedido para parcelar em 05 (cinco) vezes o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determinado na sentença,
entendendo desnecessária a intimação para que órgão estadual proceda ao desconto e retenção dos valores até o limite da sanção, devendo
o cartório:
a) notificar o órgão estadual de que o recolhimento dos valores arrecadados de forma irregular será realizado de forma parcelada pelo diretório
municipal do partido;
b) emitir guia de Recolhimento da União – GRU, para pagamento da primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimação;
c) atualizar os valores de cada parcela subsequente, nos termos do artigo 16, §1º, da Resolução TRE n. 298/2017, e emitir as respectivas
Guias de Recolhimento da União – GRUs, com vencimento para o último dia útil do mês a que se referem.
Intime-se o partido do presente decisão, pelo DEJERS, bem como da emissão das Guia de Recolhimento da União – GRU referente à primeira
parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Intime-se, ainda, de que deverá retirar mensalmente as GRUs para pagamento das demais parcelas, independente de intimação, bem como
apresentar as guias anteriores devidamente quitadas.
Atente o partido que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ensejará a rescisão do parcelamento e o prosseguimento
da cobrança, conforme artigo 16, §4º, da Resolução TRE n. 298/2017.
Diligências legais.
Candelária, 16 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-80.2019.6.21.0013
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
RESPONSÁVEL(S) : DIONATAN MORALLES DA SILVA E ELIAS CASSOL (ADV(S) CAROLINE NETTO DA SILVA-OAB 102590)
Vistos.
Em requerimento de fl. 63, o Partido Progressistas requer "a expedição da guia de recolhimento referente ao valor de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais)", em virtude da arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro decorrente de fonte vedada, conforme sentença de fls. 57 a
58-v.
Em vista da manifestação do partido, de efetuar diretamente o recolhimento, sem a necessidade de intimação do órgão estadual para tal,
DEFIRO o pedido, determinando ao cartório:
a) notificar o órgão estadual de que o recolhimento dos valores arrecadados de forma irregular será realizado de forma parcelada pelo diretório
municipal do partido;
b) emitir guia de Recolhimento da União – GRU, para pagamento em parcela única do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com
vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação;
Intime-se o partido da presente decisão, pelo DEJERS, bem como da emissão das Guia de Recolhimento da União – GRU com vencimento no
prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Diligências legais.
Candelária, 16 de dezembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-59.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) ALISSON MAFFEI-OAB 191003 E MARIA CLECI SIMÕES-OAB
75792)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUBER NARDES E MATILDE BERNARDA DE CAMARGO (ADV(S) ALISSON MAFFEI-OAB 191003 E MARIA CLECI
SIMÕES-OAB 75792)
Vistos.
Considerando a manifestação favorável do MPE, defiro o prazo requerido pelo partido.
Intime-se.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao MPE.
Após, retornem conclusos.
Cruz Alta, 13 de dezembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 17 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 235, Página: 5

NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-71.2019.6.21.0017
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO-OAB 41518)
RESPONSÁVEL(S) : RUDI WENNINGKAMP DE LIMA E TIAGO DA SILVA LIMA (ADV(S) JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO-OAB 41518)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada intempestivamente em
25/11/2019, pelo DEMOCRATAS – DEM, do município de Fortaleza dos Valos/RS.
Publicado o Edital nº 048/2019, visando dar publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentadas, decorreu o
prazo legal, sem impugnação.
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unidade Técnica e o Ministério Público manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato.
DECIDO
As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária violando o disposto no art. 32, caput, da Lei 9.096/95.
Em que pese tal irregularidade, não impede a regular apreciação das contas partidárias, notadamente porque foram obedecidas as demais
formalidades previstas na Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 4, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a existência de irregularidades que não comprometem a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas a prestação
de contas anuais de 2018 do DEMOCRATAS – DEM, do município de Fortaleza dos Valos/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 13 de dezembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 19ª ZE/RS
Processo: 0600004-73.2019.6.21.0019
Espécie: CART - CARTAS
Deprecante: Juízo da 133ª Zona Eleitoral – Triunfo/RS
Deprecada: Juízo da 19ª Zona Eleitoral – Encruzilhada do Sul/RS
Ref. Processo: AP nº 30-74.2016.6.21.0133
Protocolo: 39.241/2016
Espécie: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Douglas Massena Garcia (Adv.:Humberto Iracet Brietzke, OAB/RS nº 102.759), Julio Cesar de Souza Garcia ( Adv.: João Batista
Garcia, OAB/RS nº 46.785), José Valério de Souza Aires ( Advs.: Humberto Iracet Brietzke, OAB/RS nº 102.759 e Rossano Hammes Cardoso,
OAB/RS 78.702), John Silva Soares e Willian Letelier da Silva Rodrigues ( Adv.: Pedro Dalavia Greef, OAB/RS nº 7.108).
Para intimação dos procuradores
“Vistos etc.
Nos termos da Carta Precatória de Inquirição Nº. 18/2019, DESIGNO audiência para inquirição da testemunha, LUIS HENRIQUE DA SILVA,
residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, nº 643, Encruzilhada do Sul/RS, a ser realizada na data de 05/03/20, às 11hs, na sala de
audiência da Comarca de Encruzilhada do Sul, no Fórum localizado na rua Rodolfo Taborda, nº 100.
Determino seja expedido mandado de intimação a testemunha a ser cumprido mediante convênio TJRS/TRE-RS.
Após, comunique-se o juízo deprecante.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Encruzilhada do Sul, 09 de dezembro de 2019.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juíza da 19ª Zona Eleitoral.”
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21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 49-96.2014.6.21.0021
EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
EXEQUENTE(S) : PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (ADV(S) ANDRES LUIZ DOS SANTOS-OAB 16546)
EXECUTADO(S) : GILBERTO ANTONIO KELLER
Vistos.
Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido diante do parcelamento administrativo do débito.
Proceda-se ao sobrestamento dos autos por mais seis meses.
Após, intime-se a exequente.
Estrela, 12 de dezembro de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-32.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fazenda Vilanova
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) AURELIO FERREIRA GOMES-OAB 87099)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO CENCI SOBRINHO E NILSEU MICHELS (ADV(S) AURELIO FERREIRA GOMES-OAB 87099)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS de Fazenda Vilanova e
pelos seus responsáveis financeiros Sergio Cenci Sobrinho e Nilseu Michels.
Foi intimado o Ministério Público Eleitoral da apresentação das contas e publicado edital n. 11/2019 no DEJERS, sem a apresentação de
impugnação.
Após realização de diligências e complementação de documentos pelo partido, foi publicado o Edital n. 19/2019 para divulgação do Balanço
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, cujo prazo transcorreu novamente sem qualquer impugnação.
Foi emitido relatório de exame de contas em que apontada irregularidade na tramitação de valores na conta "Fundo de Caixa" no total de R$
4.498,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais).
Intimado o partido, este deixou fluir o prazo sem manifestar-se a respeito das irregularidades apontadas.
Foi emitido parecer conclusivo (fls. 56-60) em que foram reiteradas as impropriedades e irregularidades mencionadas no relatório de exame.
Opinou-se, então, pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 62).
Intimados, o partido e os responsáveis deixaram de manifestar-se.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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.
No caso em análise, o relatório conclusivo a seguir transcrito identificou a existência de movimentação atípica na prestação de contas do
partido:
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se, em tese, a não
conformidade entre a escrituração das receitas e gastos e a movimentação financeira constante nos extratos bancários das contas informadas
pelo partido, pois nos extratos bancários identifica-se depósito de R$ 4.498,00 efetuado em 20/08/2018, identificado com o CPF 013.653.29003. Tal depósito, por não ter sido registrado no Demostrativo de Receitas e Gastos, fl. 19. (Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 29, alínea V)
ensejaria a citada desconformidade entre a escrituração das receitas e gastos com a movimentação constante nos extratos bancários.
Ocorre que, em consulta ao Sistema SPCA e em pesquisa realizada junto aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
antecedentes foi possível constatar que o partido mantinha tal numerário em conta “caixa” ou “Fundo de Caixa”.
Sobre o tema, assim dispõe a Res. TSE n. 23.546/2017:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa) que observe o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva
transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício
anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a complementação de seu limite, de acordo com os valores
despendidos no mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta bancária específica do partido, mediante a emissão de
cheque nominativo em favor do próprio órgão partidário.
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§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado,
em qualquer caso, o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos, anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.
Em se tratando de restituição de valores da conta “fundo de caixa”, para a conta “outros recursos”, esta movimentação, por não constituir
receita nova, não poderia efetivamente constar do demonstrativo de receitas e gastos, pois trata-se de movimentação interna de contas
distintas do próprio partido. Nenhuma incongruência, portanto, seria passível de apontamento em razão de tal operação.
No entanto, o que chama a atenção é o longo período durante o qual tais valores permaneceram na conta “fundo de caixa” ou “caixa” e,
portanto, fora de conta bancária, na posse do Presidente do Partido.
Pode-se constatar em pesquisa às prestações de contas anteriores que a origem de tais valores remonta pelo menos ao ano de 2012
(conforme consta dos autos PC n. 13-88.2013.6.21.0021 – fl. 02 – na época correspondente ao valor de R$ 11.998,24 – onze mil reais
novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos). Desde esta data, ao que indicam os demonstrativos das prestações de contas
que a sucederam, estes numerários permanecem fora de conta bancária na posse dos responsáveis pelo partido.
Em razão de tal circunstância, não há como opinar pela aprovação das contas uma vez que mostra-se absolutamente irregular a manutenção
deste valor por longo período fora de conta bancária. A rigor, poder-se-ia caracterizar um verdadeiro empréstimo do partido a seus dirigentes.
Ao realizar empréstimo o partido desvirtuou-se de sua finalidade, legalmente atribuída. Veja-se o que preceitua o art. 1º da Lei dos Partidos
Políticos:
Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do
sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.
O empréstimo de dinheiro seja a filiados, seja a terceiros, desvirtua a ratio essendi do partido político. Frise-se que a autonomia partidária foi
elevada a patamar consitucional justamente para garantir o sistema democrático-representativo da República. Ela não chega a autorizar que os
partidos políticos atuem tal como instituição financeira.”
De fato, ressalvada a exceção prevista no art. 19 da Res. TSE n. 23546/2017 que regulamenta a constituição de "Fundo de Caixa" para
pagamentos relativos a despesas de pequeno valor, o partido não pode transitar quantia fora de conta bancária.
Conforme apurado pela unidade técnica, o Progressistas de Fazenda Vilanova possuía considerável quantia em poder de pessoa física
durante vários anos. Este montante foi depositado na conta bancária do partido durante o exercício de 2018.
A permanência desta quantia fora da conta bancária por longo período é, por vários motivos, absolutamente irregular, como bem destacado no
parecer conclusivo. Em primeiro lugar porque a própria constituição desta conta ocorreu de forma ilegal. Com efeito, tais valores transitam
desde 2012 fora de conta bancária em flagrante infringência ao art. 30 da Lei n. 9.096/95 e 39 e seguintes da mesma lei. Anteriormente
à publicação da Res. TSE n. 23.464 de 17.12.2015 sequer existia autorização para a constituição de "Fundo de Caixa" para a realização de
despesas de pequeno vulto, o que macula a origem da constituição do recurso. Ademais, chama à atenção o montante do valor originalmente
constituído (acima de onze mil reais) o que, considerando o diminuto tamanho da agremiação partidária em município com pouco mais de três
mil eleitores, extrapola em muito as necessidades corriqueiras para despesas de pequeno vulto.
Ademais, durante o longo tempo de permanência destes recursos financeiros fora de conta bancária ocorreu evidente burla à norma do art. 30
da Lei 9.096/95 e ao próprio sistema que rege da prestação de contas partidárias, uma vez que o uso deste valor não seria documentável por
meio de operações bancárias.
Por todos estes motivos, conclui-se que a prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral
(artigos 4º, 5º, 6º e 19 da Res. 23.546/2017) quanto à movimentação de recursos financeiros no valor de R$ 4.498,00 (quatro mil quatrocentos
e noventa e oito reais).
Por tudo isso, merecem ser desaprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS de Fazenda Vilanova/RS, com fulcro no art. 46, III, "a",
da Res. TSE nº 23.546/2017.
Considerando que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2018, e em vista da realidade local, art. 49, § 2º, I e II,
da Resolução TSE nº 23.546/2017, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada como irregular (art. 37, caput, da Lei nº
9.096/1995).
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.546/2017; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$ 4.498,00 (quatro mil quatrocentos e
noventa e oito reais), sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN
(Res. TSE n. 23.546/2017, art. 60, I, “b”, e III, “b”).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se com baixa.
Estrela, 12 de dezembro de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 48-17.2019.6.21.0028
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 - CRIME ELEITORAL - ART. 299, "CAPUT", DO CÓDIGO ELEITORAL, COMBINADO COM OS ARTIGO 29,
"CAPUT" e 70, "CAPUT", PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
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JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : AFRÂNIO LEONARDO BROLLO (ADV(S) ALTAIR RECH RAMOS-OAB 27941, MICHELLE GIRARDI-OAB 99934, PAULO CESAR
SGARBOSSA-OAB 29526 E VICTOR HUGO MURARO FILHO-OAB 37832), MARCOS VINÍCIUS BROLLO (ADV(S) ROGERIO DAL AGNOLOAB 59881)
Vistos etc.
Assiste razão ao Ministério Público.
Com efeito, nas respostas à acusação, as defesas dos réus sustentaram a ocorrência da prescrição, alegando em síntese que os fatos
ocorreram em 01.10.16 e que a denúncia somente foi recebida em 27.09.2019, sendo que eventual pena a ser aplicada será, em tese, de 01
ano. Pois bem, como de fato a denúncia foi recebida em 27.09.2019 (fl. 120), tem-se que tal fato ocorreu antes do dia 01/10, quando então
estaria implementado o prazo de 03 anos alegado pela defesa. Não fosse isso, sabe-se que o recebimento da denúncia interrompe a
prescrição, de modo que novo prazo prescricional iniciou-se com aquele ato. Por fim, como bem mencionado pelo MP, o máximo da pena,
somado ao incremento do concurso formal de crimes, acaba por estabelecer novo marco para a prescrição, que é de 12 anos, evidentemente
não implementado até o momento. Por tais razões, não acolho a preliminar.
Também suscitou a defesa, agora do réu Marcos, a nulidade do processo em razão de não ter sido observado o rito da Lei nº 9.099/95, por ser
o crime imputado aos réus de menor potencial ofensivo e porque não ofertada a transação penal. Sem razão a defesa. Isso porque o delito
imputado aos réus não é de menor potencial ofensivo, já que tem pena máxima de 04 anos, o que afasta a aplicação da Lei nº 9.099/95, cujo
procedimento é exigido para processar os delitos com pena máxima não superior a 02 (dois) anos – art. 61 da Lei nº 9.099/95. Logo, descabe
o oferecimento da transação penal. Por tais razões, não acolho o pedido de nulidade do processo.
Em continuidade do processo, tendo em vista o disposto na Súmula 243 do STJ - “O benefício da suspensão do processo não é aplicável em
relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja
pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”, também incabível a oferta da suspensão condicional do
processo.
Não é caso de absolvição sumária, uma vez que não presentes nenhuma das hipóteses de seu cabimento.
Assim, dando continuidade ao processo, designo audiência de instrução (e videoconferência) para o dia 06/02/2020, às 14 horas.
Intimem-se os réus e seus procuradores.
Intimem-se as testemunhas de acusação (fl. 03) e de defesa (fls. 136 e 161.
Expeça-se precatória de intimação da testemunha Cleber Oro para que compareça ao Fórum de Lagoa Vermelha.
Requisitem-se e intimem-se os policiais Federais Adriano Boratti e Agente Mariosi para que compareçam à sala de videoconferência da
comarca de Passo Fundo.
Intime-se o MP.
Lagoa Vermelha, 13 de dezembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 38-22.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - REQUERIMENTO - 2018 - Requerimento - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE LIMA PRATES-OAB 87557)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO RODRIGUES DA SILVEIRA E WILLIAN RODRIGO SANTOS DE MOURA (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE LIMA
PRATES-OAB 87557)
INTERESSADO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira protocolada em 09/09/2019 pelo PDT DE UNISTALDA/RS para o exercício
financeiro de 2018 através de advogado constituído (fls. 04/06) e juntando documentos (fls. 02/14). O Cartório Eleitoral publicou Edital em
11/11/2019 e certificou a ausência de impugnação (fl. 22).
Publicado o Edital em 18/06/2019 transcorreu in albis o prazo sem ter sido apresentada impugnação, cf. Certidão (fl. 22).
O Cartório Eleitoral apresentou Certidão informando que tendo consultado o Sistema SPCE/Odin da Justiça Eleitoral, não foi apontada
movimentação financeira no período e nenhum registro de emissão de recibo de doação, repasses de recursos do Fundo Partidário ou outras
fontes (fl. 23).
O Relatório Conclusivo da Unidade Técnica (fl. 25) veio favoravelmente pela aprovação das contas ante a declaração de ausência de
movimentação financeira do partido político em 2018. O Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer (fl. 27) opinando pelo acolhimento da
declaração de ausência de movimentação financeira do PDT DE UNISTALDA/RS.
É o relatório.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do PDT DE UNISTALDA/RS para o exercício financeiro de 2018. A
declaração facultada pela Lei (§ 3º do art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017) foi apresentada e, tendo sido publicado o Edital, não houve
impugnação. A certidão de fls. 22 atesta a inexistência de movimentação financeira, de doações e de repasses do Fundo Partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer para considerar a declaração de ausência de movimentação financeira.
Dispõe o art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 que 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. Cabe salientar que a Lei nº 13.165/2015 buscou simplificar o processo de prestação de contas daqueles partidos que não
movimentam recursos, cabendo-lhes a apresentação unicamente da declaração de ausência de movimentação. Assim, acolho a presente
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, mesmo que apresentada extemporaneamente, o que enseja a ressalva na aprovação.
ANTE O EXPOSTO, DECLARO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS DO PDT DE UNISTALDA/RS para o exercício
de 2018.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se a parte por nota de expediente e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Santiago, 12 de dezembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-46.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itacurubi
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CLÁUDIO DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
RESPONSÁVEL(S) : ADAIR THIMOTEIO MEDEIROS DOS SANTOS E JOSÉ ADOLFO CAETANO RIGON (ADV(S) CLÁUDIO DORNELES
DA SILVA-OAB 54799)
Trata-se de Prestação de Contas apresentada extemporaneamente pelo presidente e tesoureiro do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DE
ITACURUBI/RS referente ao exercício de 2018 em 18/07/2019 após o Cartório Eleitoral ter aberto expediente informando este Juízo. A
documentação foi juntada (fls. 10/49 e 54/57) e foi constituído advogado (fl. 33/36) e juntada a certidão do profissional contábil (fl. 37).
Em 22/08/2019 foi publicado Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, cf. Certidão e cópia do mesmo (fls. 60/63).
Não houve impugnação das contas (fl. 61) e o Cartório Eleitoral juntou a Portaria que designa servidores para a análise das mesmas e a
Certidão da Composição da Executiva Partidária (fls. 58/59v.).
O Exame Preliminar (fl. 64) da lavra da Unidade Técnica solicitou a apresentação de peças ausentes. Intimado regularmente, veio o partido
político e apresentou petição e documento (fls. 68/70) esclarecendo o apontamento.
O Parecer Conclusivo (fls. 71/72) da lavra da Unidade Técnica veio pela aprovação com resalvas das contas no exercício de 2018. O Ministério
Público Eleitoral opinou em Parecer (fl. 76/76v.) no mesmo sentido pela aprovação das contas com ressalvas do diretório partidário no
exercício de 2018 haja vista a intempestividade na apresentação das contas.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DE ITACURUBI/RS no exercício de 2018, que deve ser
analisada conforme o preceituado na Resolução TSE nº 23.546/2017.
À luz dos fatos ficou evidenciado que o partido político, após sua notificação pelo Cartório Eleitoral, apresentou as contas eleitorais fora do
prazo previsto na Legislação Eleitoral (30/04/2019). A Unidade Técnica apontou a necessidade de esclarecimentos que foram prestados. Não
houve impugnação. Os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral são identicos pela sua aprovação com ressalvas, haja
vista a ofensa ao art. 28 da citada resolução.
ANTE O EXPOSTO, PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA EXPOSTOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS DO PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DE ITACURUBI/RS referente ao exercício de 2018, o que faço com fundamento no art. 46, inc.
II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se a aprovação das contas no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 12 de dezembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-54.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DR. JOSÉ AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO-OAB 70077)
RESPONSÁVEL(S) : ALTINO ALDEMIR MARTINS LOPES E MARIA RUTE MELO DE OLIVEIRA (ADV(S) DR. JOSÉ AMÉLIO UCHA
RIBEIRO FILHO-OAB 70077)
Trata-se de Prestação de Contas apresentada tempestivamente pelo presidente e tesoureiro do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DE
UNISTALDA/RS referente ao exercício de 2018 em 30/04/2019. A documentação foi juntada (fls. 02/41) e foi constituído advogado (fls. 24/26)
e juntada a certidão do profissional contábil (fl. 27).
Em 10/05/2019 foi publicado Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, cf. Certidão e cópia do mesmo (fls. 42/45).
Não houve impugnação das contas (fl. 55) e o Cartório Eleitoral juntou a Portaria que designa servidores para a análise das mesmas e a
Certidão da Composição da Executiva Partidária (fls. 51/53). O partido político apresentou petição (fl. 49), requerendo a juntada de documento
complementar.
O Exame Preliminar (fl. 56) da lavra da Unidade Técnica solicitou a apresentação de peças ausentes. Intimado regularmente, o partido político
buscou esclarecer o apontamento (fl. 60). O Exame de Contas (fls. 61/62) afirmou a ausência do Balanço Patrimonial e o Demonstrativo dos
Fluxos de Caixa e uma incompatibilidade na movimentação financeira. Novamente intimado, o partido político juntou petição com documentos
(fls. 67/68).
O Parecer Conclusivo (fls. 69/70) da lavra da Unidade Técnica veio pela aprovação com resalvas das contas no exercício de 2018 haja vista
que o Balanço Patrimonial não estava de acordo com as normas vigentes, em especial afronta aos arts. 4º, inc. V, alínea 'a' e 29, XXIII da
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Resolução TSE 23.546/2017. O Ministério Público Eleitoral opinou em Parecer (fl. 74/74v.)) no mesmo sentido pela aprovação das contas com
ressalvas do diretório partidário.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DE UNISTALDA/RS no exercício de 2018, que deve ser
analisada conforme o preceituado na Resolução TSE nº 23.546/2017.
À luz dos fatos ficou evidenciado que o partido político apresentou as contas eleitorais dentro do prazo previsto na Legislação Eleitoral
(30/04/2019). A Unidade Técnica apontou a necessidade de esclarecimentos que foram parcialmente prestados. Não houve impugnação. Os
pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral são identicos pela sua aprovação com ressalvas, haja vista a ofensa à
Legislação. O Balanço Patrimonial é peça essencial que deveria estar composto por contas do passivo e do ativo, impedindo a análise acerca
de ativos circulantes, imobilizados e intangíveis, como bem apontou a Unidade Técnica.
ANTE O EXPOSTO, PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA EXPOSTOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS DO PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DE UNISTALDA/RS referente ao exercício de 2018, o que faço com fundamento no art. 46, inc.
II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se a aprovação das contas no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 12 de dezembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 061/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-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 Ernesto Alves n. 1780,
em Taquara, neste Cartório Eleitoral, foram recebidos processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha 2018, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, de Parobé.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, ou 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 no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Taquara-RS, 06 de Dezembro de 2019.
Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Frederico Menegaz Conrado,
Juiz Eleitoral

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-86.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) MARCO ANTONIO UARTH-OAB 107795)
RESPONSÁVEL(S) : OTÁVIO FRONTINO DE SOUZA FILHO E VILMA MULLING (ADV(S) MARCO ANTONIO UARTH-OAB 107795)
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido da Social Democracia Brasileira
de Turuçu não prestou as contas referentes ao exercício 2018.
Notificadas as partes, não houve manifestação (f. 10v).
Em cumprimento à legislação eleitoral, foi juntada informação extraída do SPCA demonstrando a inexistência de conta bancária do partido (f.
11), e expedida certidão de folha 12.
Deu-se vista ao MPE, que expediu parecer pelo julgamento de não prestação de contas (f. 13).
Determinou-se a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao partido e deu-se seguimento ao feito, na forma do art. 30,
inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Deu-se vista aos interessados para se manifestarem em três dias (f.15).
Após, a agremiação apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 23/10/2019.
Foi publicado o Edital n. 49/2019 em 26/11/2019, tendo o prazo transcorrido sem impugnações (f. 39v).
Em manifestação de f. 41/42, a unidade técnica opinou pelo arquivamento das contas, dadas como prestadas e aprovadas, nos termos do art.
45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento do feito na forma do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É o relatório.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
Ocorre que o artigo 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 prevê a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos para órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro no exercício.
A referida declaração foi apresentada pelo PSDB de Turuçu e, pela análise das informações colhidas às f. 11/12, constata-se que que não
ocorreu movimentação financeira em conta bancária em nome do partido no ano de 2018, tampouco foi registrado o repasse de recursos do
Fundo Partidário ao diretório municipal ou a emissão de recibos de doação pela agremiação.
Ademais, verifica-se que não houve impugnações e que a análise técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se favoravelmente à
declaração, de modo que as contas do órgão partidário devem ser consideradas prestadas e aprovadas.
Pelo exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Turuçu referentes ao
exercício 2018, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos partidários estadual e nacional para que regularizem os repasses das cotas do Fundo
Partidário.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 13 de dezembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 217/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-70.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA-OAB 101926)
RESPONSÁVEL(S) : AGOSTINHO MEIRELES MARTINS NETO E ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
Encaminhem-se os autos para emissão de parecer conclusivo, na forma do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 13 de dezembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 218/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 201-56.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) GREICY PEGLOW DA SILVA-OAB 83511)
Vistos.
Trata-se de pedido de parcelamento de valores a serem devolvidos ao erário pelo PSDB de Pelotas, com fundamento na Resolução TRE/RS n.
298/2017.
A AGU manifestou-se contrariamente ao pleito de parcelamento do débito em 60 (sessenta) vezes e requereu a limitação em 30 (trinta)
parcelas mensais fixas.
Ocorre, conforme art. 5º, paráfrago único, da Resolução TRE/RS n. 298/2017, que a legislação garante aos partido políticos o parcelamento
em até sessenta meses, somente impondo limites se pleiteado por prazo superior.
Pelo exposto, defiro o requerimento de parcelamento do débito em 60 meses.
Intime-se a AGU para que junte planilha de cálculos com os valores atualizados da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, intime-se o partido para retirar em cartório a GRU referente à primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimação.
Dil.
Pelotas, 13 de dezembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-12.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ADRIANA CABERLON PRETO-OAB 96415, ALVARO ENGÊNIO
TEDESCO ZANCHI-OAB 35807, FERNANDA FRAGA FERREIRA-OAB 101227 E LUCAS JAHN-OAB 56323)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL AUGUSTO AREND PRETO E SÉRGIO SPANNENBERGER (ADV(S) ADRIANA CABERLON PRETO-OAB
96415, ALVARO ENGÊNIO TEDESCO ZANCHI-OAB 35807, FERNANDA FRAGA FERREIRA-OAB 101227 E LUCAS JAHN-OAB 56323)
Vistos, etc.
Conforme requerimento às fls. 327 do Partido Democrático Trabalhista de Gramado/RS:
1) Conceda-se o prazo de quinze dias para manifestação quanto ao item III do exame de prestação de contas partidárias;
2) Emita-se guia GRU para pagamento do valor apontado, a qual deverá ser juntada aos autos em até trinta dias;
3) Defira-se o pedido de desentranhamento das fls. 97/129, devolvendo-se ao órgão partidário para as providências pertinentes.
Após, recebida e juntada a manifestação do partido, encaminhem-se os autos à unidade técnica de exame para confecção do parecer
conclusivo de exame de contas.
Dil. legais.
Canela, 12 de dezembro de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-41.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO SIMÕES LÍRIO E RAFAEL DOS SANTOS BERNARDI (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB
104318)
Vistos.
O Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Tupanciretã-RS apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, relativa ao exercício de 2017, prevista no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 03).
Publicado o Edital nº 03/2019, dando publicidade à referida Declaração, em 03/04/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande
do Sul (DEJERS) n. 60, página 33 (fl. 21-v), tendo o prazo para impugnações transcorrido "in albis" (fl. 22).
Certificado que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), não consta informações sobre extratos bancários ou sobre a
eventual emissão de recibos de doação, nem registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário (fls. 39/42).
O cartório eleitoral manifestou-se pela regularidade das contas (fl. 43).
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer opinando pela aprovação das contas (fls. 47/47-v).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo órgão partidário cumpre as exigências do art. 28, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, uma vez que não há indicação de que, no exercício 2017, o partido tenha movimentado recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro.
Portanto, em virtude da inexistência de impugnação e da ausência de movimentação financeira registrada em extratos bancários, bem como
por 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.
Face ao exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Tupanciretã-RS, relativas
ao exercício de 2017, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Tupanciretã, 16 de dezembro de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral da 087ª ZE.
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88ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 24/ 2019 - 88ª ZE/RS
O Doutor Antonio Luiz Pereira Rosa, Juiz Eleitoral da 88ª Zona de Veranópolis-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Dr. José Montaury, 850 –
sala 101 - Centro, em Veranópolis/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 51 da
Resolução TSE n.º 23.553/17, a Prestação de Contas do Diretório Municipal do Democratas do município de Vila Flores, entregue em 12 de
dezembro de 2019, relativa às Eleições de 2018.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público Eleitoral
ou outro interessado poderá impugná-las, devendo apresentar petição fundamentada relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n.º 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.
Eu, Fábio Adriano de Jezus Peixoto, Chefe do Cartório Substituto da 88ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Veranópolis-RS, 16 de dezembro de 2019.
Antonio Luiz Pereira Rosa,
Juiz da 88ª Zonal Eleitoral.

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 412/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-79.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
RESPONSÁVEL(S) : HELTON ANTONIO TRENTO E ANTONIO ROBERTO DIAS (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB
35297)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT, do Município de Iraí – RS, relativa ao ano de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 02/04), protocolando a
documentação em 24/06/2019 (fls. 05/37).
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 26/07/2019, conforme certidão de fl. 40, o Edital n. 50/2019 (fl. 39), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi intimado
(fl. 42). Não houve impugnação às contas (fl. 42v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar nas contas, identificando documentos obrigatórios não entregues (fl. 43). A agremiação partidária
e os responsáveis foram intimados (fls. 44/46), juntando documentos de fls. 47/50.
Em Relatório de Exame (fls. 51/52), a unidade técnica identificou, como falhas, a ausência de documento apontado anteriormente no exame
preliminar. Intimado o partido, este solicitou prazo para juntada do documento, apresentando-o nas fls. 59/61.
Emitido o Parecer Conclusivo (fls. 62) a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade
na entrega da documentação.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 63), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
As partes foram intimadas para apresentarem alegações finais (fls. 64/66), nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
transcorrendo o prazo in albis (fl. 66v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referente ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças
devidamente assinadas.
Considerando a intempestividade da apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 30, II, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art.
46, II, da Resolução nº 23.546/2017, cumpre aprová-las com ressalvas. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores – PT, do Município de Iraí –
RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 13 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 413/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-10.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) ÉDIPO WEIZEMANN JARDIN-OAB 111562)
RESPONSÁVEL(S) : GERVASIO SANTANA E DIRCEU BRANDÃO (ADV(S) ÉDIPO WEIZEMANN JARDIN-OAB 111562)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, do município
de Palmitinho, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o partido e seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 02/07).
Certificado que o prazo transcorreu in albis (fl. 07v), foi determinada a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário (fl. 08),
oficiando-se os diretórios nacional e estadual do partido.
Atendendo à determinação de fl. 08, o cartório certificou haver registro de extratos bancários emitidos em nome da agremiação partidária (fl.
13). Por outro lado, não se constatou recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário (fl. 14).
O Ministério Público manifestou-se em fls. 15.
Deu-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos (fls. 17/19).
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação em 15/10/2019 e as procurações de advogado (fls. 20/23).
Publicado edital nº 69/2019 (fl.25) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS, em 04/11/2019, conforme fl. 26.
Transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 29v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a existência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral (fl. 31). Não se
constatou repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 32).
A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo em vista a inveracidade da declaração prestada (fl. 33/33v).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 35), manifestando-se pela desaprovação das contas prestadas.
Determinada a intimação dos responsáveis para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no processo (fls.
36/38), tendo o prazo transcorrido sem manifestação (fl. 38v)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º 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.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos, portanto não caberia a apresentação da declaração de
ausência de movimentação financeira, conforme disposto no art. 46, III, “c”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Ainda, constata-se que esses recursos recebidos foram feitos de forma regular, com o CPF do doador originário, e o valor recebido não se
enquadra em fonte vedada, porém o partido não juntou os documentos obrigatórios para uma prestação de contas com movimentação
financeira, bem como não apresentou os extratos bancários.
Assim, acompanho o parecer ministerial, considerando que a desaprovação das contas é a medida adequada.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, do Município
de Palmitinho – RS, com fulcro no art. 45, VIII, "c", c/c o art. 46, III, "c", da Res. TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 13 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 066/2019 - 100ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 22-94.2019.6.21.0100
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 PROCEDÊNCIA: TAPEJARA/RS
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUÍS AGOSTINI
PARTIDO: PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - TAPEJARA/RS (Adv(s) Marcio Canali – OAB 69.574)
RESPONSÁVEL (S): JACKSON GEISEL DA SILVA e PAULO CESAR LANGARO (Adv(s) Marcio Canali – OAB 69.574)
Intimação do órgão partidário – PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - TAPEJARA/RS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
promova o pagamento do valor devido ou requeira o parcelamento nos termos da decisão transitada em julgado, inclusive, quanto à
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atualização, sob pena de ser inscrito no CADIN e remessa dos autos à Secretaria Judiciária para envio de cópias à Advocacia- Geral da União
– AGU, visando à execução do título judicial.
Determinação do despacho de fls. 90 dos autos (datado de 08 de novembro de 2019), Juiz Eleitoral: João Marcelo Barbiero de Vargas.

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 204/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-63.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12) (ADV(S) JOSÉ OLAVO BISOL-OAB 91944)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ OLAVO ROSA BISOL (PRESIDENTE) E CRISTIANO RAMBO (TESOUREIRO) (ADV(S) JOSÉ OLAVO BISOLOAB 91944)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município de
Tramandaí/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, em 26.04.2019, dentro do prazo legal.
Foram apresentadas todas as peças elencadas no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, após atendidas as demandas postuladas pela
unidade técnica (fls. 93), no exame preliminar. Também foram juntados o Livro Diário, devidamente registrado no Ofício de Títulos e
Documentos da Comarca de Tramandaí, e o Livro Razão.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 05/06).
Foi publicado o Edital n. 46/2019, na edição de 10.05.2019, do DEJERS.
Os prazos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017, transcorreram sem que houvessem impugnações.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em 11.06.2019 (fls. 75), quanto a análise do balanço patrimonial e do DRE, sem nada requerer.
A unidade Técnica emitiu Parecer Conclusivo (fls. 117/117v), sem identificar irregularidades ou impropriedades.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 120/120vv), propugnando pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município
de Tramandaí/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Restituam-se à agremiação partidária, se e quando requeridos, os Livros Diário e Razão e, já estando o presente feito arquivado, desarquivese, proceda-se a entrega e junte-se o respectivo termo de entrega e arquive-se novamente
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 12 de dezembro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE

125ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 125 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-84.2019.6.21.0125
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ORGÃO PARTIDARIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 2018
PROCEDÊNCIA: Poço das Antas
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA STELMAR NETTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, JULIO ANTONIO LUDWIG E EUSEBIO JOSE LUDWIG (ADV(S) AURELIO
FERREIRA GOMES-OAB 87099)
Vistos
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do Município de POÇO DAS ANTAS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
Em razão da falta de publicação na fase inicial do processo, foi publicada nota de expediente n. 123/2019, em 27-11-19, bem como dando
publicidade ao parecer conclusivo.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017, estando as suas peças
devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 17 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 235, Página: 16

Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua regularidade, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, diante da intempestividade da apresentação das contas, APROVO as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB, do Município de POÇO DAS ANTAS, referentes às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.
Teutônia, 12 de dezembro de 2019
PATRÍCIA STELMAR NETTO
Juíza Eleitoral da 125ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-93.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV, JOSE CELIO SALLA DARIF E TENILSON SILVA DE MORAES (ADV(S) ANDRÉ LUIS LUZ TELESOAB 75422)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Verde - PV, de Passo Fundo/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/47), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Juntados extratos bancários (fls. 51/55)
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 66/69). O prestador apresentou manifestação (fls. 75/76) e juntou documentos (fls.77/88).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 90/94), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 97/98).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 102).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 106).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
Com relação às impropriedades, verificou-se que o Partido realizou o pagamento de R$ 1.127,86 referente ao parcelamento de valores a
serem recolhidos em favor da União, o que não constou no extrato eletrônico, bem como a origem do valor para tal pagamento. A agremiação
justificou que a quitação foi providenciada pelo Presidente, juntando os comprovantes pertinentes, sanando o apontamento, haja vista que o
Presidente é parte no processo de prestação de contas.
Outrossim, foram apontadas impropriedades com relação aos gastos e despesas com aluguel, condomínio e serviços profissionais, que
constam como despesas eleitorais no demonstrativo das fls. 08/09 e deveriam ter sido declaradas na prestação de contas de campanha, haja
vista que o valor deve constar na conta de campanha, conforme regramento específico. A justificativa apresentada foi de que os gastos com
serviços profissionais não foram despesas eleitorais, contudo, deveriam ser corretamente lançadas.
Ainda, não foi encontrado recibo quanto o valor de R$ 954,00 referente aos serviços contábeis prestados pelo contador João Luis Brizolla
Machado, sendo esclarecido que o recibo foi emitido pela sócia do referido profissional, sendo confirmado o vínculo entre os profissionais pela
unidade técnica.
Verificou-se, também, incompatibilidade de informações nos demonstrativos de contribuições recebidas e no demonstrativo de receitas e
gastos e extratos bancários, com relação ao valor de R$ 2.424,00 que somente foi declarado no último demonstrativo e consta como recurso
que ingressou na conta bancária.
Em seguimento, no demonstrativo de receitas e gastos (fls. 08/09) consta como despesas financeiras o montante de R$ 901,50, revelando o
extrato eletrônico (fls. 59/61) que se tratou de transferências bancárias para o Diretório Regional do Partido.
Assim sendo, conclui-se que as impropriedades restaram esclarecidas, devendo o Partido seguir as orientações do Setor Técnico.
No que diz respeito às irregularidades, foram apontadas doações de valores sem a devida identificação dos doadores, pois ausente o CPF de
cada depositante, no valor total de R$ 1.024,00, que corresponde a quase 50% das receitas obtidas, pois constou como doador o próprio
Partido, sendo justificado que o Presidente realizou a doação com o cartão da agremiação, esquecendo-se de informar o CPF do depositante,
por descuido.
Ocorre que a Resolução TSE 23.546/17 é de clareza solar quando determina, nos artigos 7º, 8º, § 2º , que as doações feitas em conta
bancária somente podem ser recebidas mediante identificação por CPF.
Salienta-se que a exigência eleitoral para o trânsito das doações, devidamente identificadas é justamente para que se possa avaliar a
veracidade e a oficialidade das informações, sendo praticamente o único modo de averiguação de recursos provenientes de fontes vedadas,
haja vista que o preenchimento posterior de documento informativo ao contador, de forma unilateral pelo partido, não atende a exigência legal
que é a lisura dos recursos que foram colocados à disposição do partido.
Observa-se que é a única forma de controle efetivo de recursos recebidos e expressamente disposta na Resolução TSE 23.546/17. De início,
já no artigo 5º, inciso IV, diz que constituem fontes de receitas, além de outros, as “doações de pessoas físicas e de outras agremiações
partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com identificação do doador originário
(grifou-se). Logo adiante, no artigo 7º, determina que “as contas bancárias comente podem receber doações ou contribuições com identificação
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do respectivo número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) no caso de recurso proveniente de outro partido ou de candidatos.”
Os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo também trazem a mesma exigência para doações via internet ou cartão de crédito.
Prosseguindo, nas seções III, IV e V, que tratam das doações e dos recibos de doação e são claras no sentido da imprescindibilidade da
identificação do doador, bem como da necessidade do partido emitir recibo da doação recebida.
Portanto, a partir do não cumprimento de tais disposições, surgem os recursos de origem não identificada que podem ser de fontes vedadas ou
não, já que o doador pode nunca aparecer ou aparecer identificado em nome de outra pessoa no documento contábil, por isso que a legislação
é tão minuciosa quanto a tal conduta.
Nesse contexto, ante a impossibilidade de averiguação pela Justiça Eleitoral dos recursos recebidos pelo Partido, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.
Diante do exposto, com base no artigo 46, III, "a", da Res. 23.546/17, julgo desaprovadas as contas da agremiação Partido Verde -PV de
Passo Fundo/RS , do exercício de 2018, determinando:
a) a suspensão do repasse dos recursos do fundo partidário pelo recebimentos de valores de origem não identificada, até que o
esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral (art. 47, inc. II, da Res. 23.546/17);
b) nos termos do art. 49 da mesma Resolução, a devolução das quantias identificadas no parecer conclusivo, no valor de R$ 1.024,00 (um mil
e vinte e quatro reais), com o acréscimo de multa de 10% sobre aqueles valores.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Intime-se.
Passo Fundo, 13 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 166/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-47.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE PASSO FUNDO/RS (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37441)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, SILVIO FERNANDO FRANÇA, VITOR MAX BECKER E CLAUDIO DORO
(ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37441)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Progressistas - PP, de Passo Fundo/RS.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls.
03/05). Apresentadas as contas (fls. 17/67), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Juntados extratos bancários (fls. 77/78)
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 87/89), não havendo manifestação do prestador (fl. 93).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 94/96), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 98/99).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 102).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 106).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
Com relação às irregularidades, foi apontada a doação do valor de R$ 300,00, sem a devida identificação dos doadores, pois ausente o CPF
do depositante.
Ainda, o Partido realizou o pagamento à empresa Alyaprime Regulatório Ltda, com dois cheques, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 1.090.00,
justificando tratar-se de verba pendente de pagamento de serviços de contabilidade (recibos das fls. 61/62) referente aos anos de 2015 e 2016,
porém na prestação de contas de 2015 foi declarado pelo Partido a ausência de despesa com honorários contábeis, restando o valor de R$
71,60 referente a taxas, enquanto que em 2016 os referidos honorários foram apontados com valor de R$ 937,00 com previsão de pagamento
para 2017.
Outrossim, o valor informado na prestação de contas como devido de honorários contábeis no ano de 2018 e que não foram pagos no referido
exercício foi de R$ 1.952,00 (balanço – fl. 19); de R$ 3.151,00, conforme DRE (fl. 20, honorários profissionais: R$ 3.651,00-500,00 referente a
doação em valor estimável dos serviços de consultoria jurídica); de R$ 2.023,60 (fl. 21, contas a pagar a Alyaprime Regulatório); de R$
3.090,00 (fl. 24, serviços técnico-profissionais – serviços contábeis) e R$ 998,00 (fl. 31, demonstrativo de obrigações a pagar – Alyaprime
Regulatório Ltda.).
Por fim, houve a compensação do cheque 201 (extrato eletrônico das fls. 77/78), no valor de R$ 2.000,00 cuja beneficiária seria Marcolina Nair
T. Ataide- CPF 951.167.456-00. No entanto, nas notas explicativas da fl. 21, existe a informação de que a referida cártula refere-se a
pagamento feito à empresa Alyaprime Regulatório.
Salienta-se que a Resolução TSE 23456/17 em seu artigo 18, parágrafo 4º, determina que os gastos partidários devem ser pagos por meio de
cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, o que não foi atendido pelo prestador,
impossibilitando o efetivo controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral. Igualmente houve afrotna ao disposto nos artigos 7º e 8º,
da Resolução quanto a obrigatoriedade de identificação dos doadores de valores pelo CPF ou CNPJ.
Nesse contexto, considerando todas as situações acima apontadas, revela-se a impossibilidade de averiguação pela Justiça Eleitoral da
regularidade das contas do Partido.
Diante do exposto, com base no artigo 46, III, "a", da Res. 23.546/17, julgo desaprovadas as contas da agremiação Partido Progressista -PP de
Passo Fundo/RS , do exercício de 2018.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Intime-se.
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Passo Fundo, 13 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-55.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ernestina
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, ERNANI BACKES E GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO (ADV(S) JAIME
GONÇALVES DA SILVA-OAB 79023)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Ernestina/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/52), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Juntados extrato bancário (fl. 58)
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 62/64), não havendo manifestação do prestador (fl.73). Lançou-se o parecer conclusivo (fls.
74/75), concluindo-se pela aprovação com ressalvas das contas.
O MPE opinou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 77/78).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 82).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 86).
É o relatório.
Decido.
O parecer técnico apontou as seguintes situações: a) recibos com preenchimento incorreto; b) os serviços de contabilidade foram registrados
como despesas financeiras, mas no contrato de prestação de serviços constituíram doação em valor estimável.
Verifica-se que os apontamentos lançados no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
irrelevantes, pois incapazes de comprometer o conteúdo das contas prestadas, sobretudo em face dos princípios da proporcionalidade e
insignificância. É o que se extrai da manifestação da própria analista, bem como do parecer ministerial.
Diante do exposto, com base no artigo 46, II, da Res. 23.546/17, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas as contas da agremiação Partido
Socialista Brasileiro -PSB de Ernestina/RS, do exercício de 2018.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Intime-se.
Passo Fundo, 13 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-85.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) PATRICIA TASSI-OAB 104581)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE CARLOS MERLIM, MARCIO LUIZ TASSI, ANTONIO BORTOLOTTI E JOSE RENATO MARQUES RAMOS
(ADV(S) PATRICIA TASSI-OAB 104581)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, de Passo Fundo/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/57), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 66/70), não havendo manifestação do prestador (fl. 76v).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 77/81), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 83/84).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 88).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 92).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
No que diz respeito às irregularidades, o Partido realizou o pagamento de aquisição de material de campanha para Otimiza Indústria Editora
Ltda, no valor de R$ 3.500,00, como demonstra o recibo da fl. 50, porém no extrato das fls. 44/45 o referido pagamento não está descrito, em
desobediência ao disposto no artigo 18, § 4º da Resolução TSE 23.456/2017 que determina que os gastos partidários devem ser pagos por
meio de cheque nominativo cruzado ou transação bancária com identificação do CPF ou CNPJ.
Na mesma esteira, os débitos no valor de R$ 775,00, dos dias 09 de agosto, 17 de setembro e 25 de outubro, todos de 2018, não observaram
o regramento acima exposto, pois nos recibos da fl. 48 constam como beneficiários o presidente e o tesoureiro do Partido.
Outrossim, verifica-se que no demonstrativo de receitas e gastos foi declarada como despesas eleitorais o total de R$ 6.815,00, sendo
R$2.265,00 com aluguéis e condomínios; R$ 1.050,00 com eventos promocionais e R$ 3.500,00 com despesas com publicidade. Ocorre que
as despesas eleitorais devem ser objeto de prestação de contas específica, como é de conhecimento da agremiação partidária, bem como
devem transitar por conta bancária específica, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017 para as Eleições de 2018. Salienta-se que na
prestação de contas do Partido relativa às eleições 2018 não há o registro de receita ou despesa.
Também foi apontada a doação de valores sem a devida identificação dos doadores, pois ausente o CPF de cada depositante, o que se
constatou pelos extratos bancários das fls. 44/55, correspondendo a 100% das receitas auferidas pelo Partido.
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Ocorre que a Resolução TSE 23.546/17 é de clareza solar quando determina, nos artigos 7º, 8º, § 2º , que as doações feitas em conta
bancária somente podem ser recebidas mediante identificação por CPF.
Salienta-se que a exigência eleitoral para o trânsito das doações, devidamente identificadas é justamente para que se possa avaliar a
veracidade e a oficialidade das informações, sendo praticamente o único modo de averiguação de recursos provenientes de fontes vedadas,
haja vista que o preenchimento posterior de documento informativo ao contador, de forma unilateral pelo partido, não atende a exigência legal
que é a lisura dos recursos que foram colocados à disposição do partido.
Observa-se que é a única forma de controle efetivo de recursos recebidos e expressamente disposta na Resolução TSE 23.546/17. De início,
já no artigo 5º, inciso IV, diz que constituem fontes de receitas, além de outros, as “doações de pessoas físicas e de outras agremiações
partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com identificação do doador originário
(grifou-se). Logo adiante, no artigo 7º, determina que “as contas bancárias comente podem receber doações ou contribuições com identificação
do respectivo número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) no caso de recurso proveniente de outro partido ou de candidatos.”
Os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo também trazem a mesma exigência para doações via internet ou cartão de crédito.
Prosseguindo, nas seções III, IV e V, que tratam das doações e dos recibos de doação e são claras no sentido da imprescindibilidade da
identificação do doador, bem como da necessidade do partido emitir recibo da doação recebida.
Portanto, a partir do não cumprimento de tais disposições, surgem os recursos de origem não identificada que podem ser de fontes vedadas ou
não, já que o doador pode nunca aparecer ou aparecer identificado em nome de outra pessoa no documento contábil, por isso que a legislação
é tão minuciosa quanto a tal conduta.
Nesse contexto, ante a impossibilidade de averiguação pela Justiça Eleitoral dos recursos recebidos pelo Partido, e pelas demais
irregularidades verificadas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Diante do exposto, com base no artigo 46, III, "a", da Res. 23.546/17, julgo desaprovadas as contas da agremiação Partido Trabalhista
Brasileiro -PTB de Passo Fundo/RS , do exercício de 2018, determinando:
a) a suspensão do repasse dos recursos do fundo partidário pelo recebimentos de valores de origem não identificada, até que o
esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral (art. 47, inc. II, da Res. 23.546/17);
b) nos termos do art. 49 da mesma Resolução, a devolução das quantias identificadas no parecer conclusivo, no valor de R$ 5.260,00 (cinco
mil, duzentos e sessenta reais), com o acréscimo de multa de 10% sobre aqueles valores.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Intime-se.
Passo Fundo, 13 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

135ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 29/2019 - 135ª ZE
PRAZO: 10 (dez) dias.
A Doutora Inajá Martini Bioglin de Souza, Juíza Eleitoral da 135ª Zona de Santa Maria-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Nossa Senhora Medianeira, nº 2053, em
Santa Maria, da sentença exarada no PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600003-31.2019.6.21.0135, de classe CIE, em que determina o
cancelamento de inscrição eleitoral de MUAMMAD ABDUL WAHHAB MUHAMMAD ALZAITAWI. PARTES: Promotor Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul e MUAMMAD ABDUL WAHHAB MUHAMMAD ALZAITAWI. OBJETO: Cientificação de MUAMMAD ABDUL WAHHAB
MUHAMMAD ALZAITAWI, inscrição eleitoral n. 121557700477, da sentença. PRAZO: 03 (três) dias para contestação a contar do término do
prazo de publicação do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital. Eu, Vinícius Santos Teixeira, Chefe de Cartório da 135ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Santa Maria-RS, 13 de
dezembro de 2019. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 342/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 5-75.2018.6.21.0138
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Corrupção Eleitoral - ART. 299 CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ORLEI DOMINGUES NUNES (ADV(S) BRUNNA FONTOURA-OAB 109.639)
Vistos.
O réu demonstrou nos autos o pagamento de apenas uma parcela do valor da prestação pecuniária (fl. 73, verso) e se apresentou em Juízo
pela última vez no dia 19-08-2019.
Dessa forma, determino a intimação pessoal do réu para que "retome as apresentações e comprove o pagamento das demais parcelas da
prestação pecuniária, imediatamente, sob pena de revogação do benefício e prosseguimento da persecução criminal", consoante requerido
pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 88).
Intime-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 16 de dezembro de 2019
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MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 343/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 6-60.2018.6.21.0138
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Corrupção Eleitoral - ART. 299 CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : NOINDA CAMILA DE DEUS VELOSO (ADV(S) BRUNNA FONTOURA-OAB 109.639)
Vistos.
A ré demonstrou nos autos o pagamento de apenas uma parcela do valor da prestação pecuniária (fl. 73, verso) e se apresentou em Juízo pela
última vez no dia 19-08-2019.
Dessa forma, determino a intimação pessoal da ré para que "retome as apresentações e comprove o pagamento das demais parcelas da
prestação pecuniária, imediatamente, sob pena de revogação do benefício e prosseguimento da persecução criminal", consoante requerido
pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 88).
Intime-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 16 de dezembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 344/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 93-50.2017.6.21.0138
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Falsificação ou Alteração de Documento
Público para Fins Eleitorais - Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral
- ART. 299 E 350 DO CE E ART. 305 DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Palma
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : LUIZ CESAR RINALDI, CLADEMAR CARLOS PEDROTTI E DEOMAR JOÃO GALLI (ADV(S) CÁSSION ABATTI-OAB 97.367),
GERSON LUIZ RICHATO, FERNANDO SPOLTI, LARISSA BIANCHI, RUDIMAR JOSÉ BIANCHI, GILVAN LUIZ FIDLER, LUCAS PAWLAK,
ANDERSON SPOLTI, RODRIGO RASADOR, BRUNO MODRAK, SAMUEL CARLOS GIGLIOLI E CRISTIAN COBELINSKI (ADV(S) ELIAS
CAMPELO MARTINS-OAB 77338)
Vistos.
Intimem-se os réus para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, se têm interesse na inquirição de Giseli Zanini de Freitas, Alberto Marczinski
e Mauro Paese Felippe. Havendo interesse, devem indicar o endereço de Mauro Paese Felippe, o qual não foi localizado.
Com a manifestação dos réus, postulando a inquirição das testemunhas, deprecar o ato, ressalvando que as testemunhas deverão ser
intimadas por mandado, já que frustrada intimação para audiência já realizada pelo Juízo Deprecado.
Diligências legais.
Casca, 16 de dezembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

150ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 43/2019
A Doutora AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO, Juíza Eleitoral da 150ª Zona de Capão da Canoa-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 Poti, 277, sala 1, em
Capão da Canoa, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 e incisos da Resolução TSE n.
23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2017, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Nacional - PTN de Capão da Canoa (atual Podemos – PODE de Capão da Canoa).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Capão da Canoa-RS, 16 de dezembro de 2019.
Eu, César Eduardo da Silva Dorneles, Chefe de Cartório Substituto da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 44/2019
A Doutora AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO, Juíza Eleitoral da 150ª Zona de Capão da Canoa-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 Poti, 277, sala 1, em
Capão da Canoa, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 e incisos da Resolução TSE n.
23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Nacional - PTN de Capão da Canoa (atual Podemos – PODE de Capão da Canoa).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Capão da Canoa-RS, 16 de dezembro de 2019.
Eu, César Eduardo da Silva Dorneles, Chefe de Cartório Substituto da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral.

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 42-84.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - REGULARIZAÇÃO - 2017
PROCEDÊNCIA: São Vendelino
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ADRIANA SCHWADE SEIBEL-OAB 44617)
RESPONSÁVEL(S) : MARLI LOURDES OPPERMANN WEISSHEIMER E ROBERTO LUIS LUTZ (ADV(S) ADRIANA SCHWADE SEIBEL-OAB
44617)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de reapresentação da prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de São Vendelino/RS atinente ao exercício
2017 (fls. 2-40), com vistas à regularização, uma vez que nos autos do processo PC 25-82.2018.6.21.0165 foram julgadas não prestadas as
contas referidas.
No Exame Preliminar, à fl. 44, opinou-se pela intimação do órgão partidário e responsáveis para fins de complementação da documentação, o
que se acolheu em despacho à fl. 45.
Efetuada a regular intimação, transcorreu in albis o prazo concedido, consoante certificado à fl. 45, verso.
Com parecer conclusivo do cartório eleitoral (fl. 47) pela não regularização e manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 49) nesse mesmo
sentido, os autos vieram conclusos para julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Conforme se depreende do disposto no artigo 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício são documentos essenciais para a publicidade das contas.
À medida que tais documentos não foram apresentados, mesmo após a devida intimação do partido e dos responsáveis para o saneamento
(vide certidão à fl. 45, verso), as contas permanecem na condição de não prestadas.
Nesse sentido, o julgamento pela não regularização é medida que se impõe, na esteira, inclusive, do que preconiza o Ministério Público
Eleitoral à fl. 49.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo NÃO REGULARIZADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de São Vendelino/RS referentes ao exercício 2017,
nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea 'b', da Resolução TSE n. 23.464/2015, combinado com o artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 13 de dezembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 39-32.2019.6.21.0165
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Vale Real
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) JAMIL MENEZES DA COSTA-OAB 55438)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALVES MOREIRA NETO E LEANDRO WEBER (ADV(S) JAMIL MENEZES DA COSTA-OAB 55438)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas do Partido Comunista do Brasil - PC do B de Vale Real/RS referente ao exercício 2017, apresentada sob a
forma de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 4).
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Publicado o pertinente edital, transcorreu in albis o prazo para impugnação, consoante certificado à fl. 16, verso.
Com manifestação técnica do cartório eleitoral (fl. 17) pela regularização e aprovação com resssalvas e parecer do Ministério Público Eleitoral
(fl. 18) nesse mesmo sentido, os autos vieram conclusos para julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Importa referir, inicialmente, que as contas de que se cuida, atinentes ao exercício 2017, foram apresentadas somente após o trânsito em
julgado de sentença que julgou pela não prestação, proferida nos autos do processo PC 75-11.2018.6.21.0165, razão pela qual a autuação do
feito deu-se na classe PET.
Considerando-se o certificado à fl. 16, verso, pela chefia de cartório, no sentido de que não se encontraram registros de emissão de recibos de
doação, nem de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário para o diretório em comento, bem como de que não constam extratos
eletrônicos enviados para a Justiça Eleitoral, a declaração da fl. 4 merece ser aceita.
Assim, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea "a", das Resoluções TSE n. 23.464/2015 e n. 23.546/2017, combinado com o artigo 46, inciso
II, dos referidos normativos, impõe-se considerarem-se regularizadas (quanto à apresentação) e aprovadas as contas, ressalvando-se a
intempestividade da protocolização, que se deu apenas em 12.7.2019 (fl. 2).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo REGULARIZADAS (quanto à prestação) e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício financeiro 2017 do
Partido Comunista do Brasil - PC do B de Vale Real/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o artigo 46, inciso
II, das Resoluções TSE n. 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Comuniquem-se os diretórios nacional e estadual acerca da regularização, com vistas à cessação da suspensão do direito ao recebimento de
recursos do Fundo Partidário.
Após o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as diligências legais e de praxe, arquivem-se os autos.
Feliz, 13 de dezembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 43-69.2019.6.21.0165
Eleições - Prestação de Contas - REGULARIZAÇÃO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Vendelino
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ADRIANA SCHWADE SEIBEL-OAB 44617)
RESPONSÁVEL(S) : MARLI LOURDES OPPERMANN WEISSHEIMER E ROBERTO LUIS LUTZ (ADV(S) ADRIANA SCHWADE SEIBEL-OAB
44617)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de São Vendelino/RS referente às Eleições Gerais de
2018, apresentadas intempestivamente em 19.8.2019 (fls. 2-17), após prolação de sentença, nos autos do processo PC 72-56.2018.6.21.0165
(protocolo n. 60.110/2018), que havia julgado não prestadas as contas eleitorais da agremiação relativas ao pleito referido.
Publicado edital, não houve impugnação, consoante certificado à fl. 23.
Emitido parecer conclusivo do cartório eleitoral pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 24), fez-se vista ao Ministério Público Eleitoral,
que opinou nesse mesmo sentido (fl. 25).
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por diretório municipal, o do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
São Vendelino/RS.
Analisando-se o extrato da prestação de contas final (fls. 8-11), nota-se que não foram apontadas quaisquer receitas ou despesas, tratando-se
daquilo que, informalmente, costuma-se chamar de "contas zeradas", como bem referido no parecer do cartório eleitoral (fl. 24).
E o extrato alusivo à conta bancária aberta pelo diretório especificamente para recursos financeiros de campanha eleitoral (fls. 4-7)
efetivamente não apresenta movimentação, corroborando o extrato da prestação de contas das fl. 8-11.
O parecer cartorário da fl. 24 chama a atenção para o fato de que "(...) há inequívocos serviços advocatícios prestados, dado que foi trazida
procuração aos autos. Ainda que se admita que não tenham sido cobrados (serviços doados), tratar-se-ia de receita estimável em dinheiro,
merecedora, a rigor, de registro na prestação de contas, gerando, em contrapartida, automática despesa." Contudo, segundo pondera o
mesmo parecer, "(...) está-se diante de serviços de pequena dimensão, com valor módico, o que sugere falha que não compromete a
regularidade das contas".
Consigno, em acréscimo, que os serviços advocatícios foram prestados somente agora, na apresentação extemporânea das contas, fora do
período eleitoral, de modo que, a meu ver, sequer se está diante de receita (e consequente despesa) de campanha eleitoral. Nesse sentido, a
única ressalva que vislumbro nas contas em apreço diz respeito à sua intempestividade, dado que protocolizadas apenas em 19.8.2019 (fl. 2).
Assim, nos termos do art. 77, inciso II, combinado com o artigo 83, §§1º a 5º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, impõe-se considerarem-se
regularizadas as contas (quanto à apresentação) e aprovadas com ressalvas, em face da intempestividade.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo REGULARIZADAS (quanto à apresentação) e APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais de 2018 do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do município de São Vendelino/RS, com fundamento no art. 77, inciso II, combinado com o artigo 83, §§1º a 5º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual a cessação da sanção de suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos
provenientes do Fundo Partidário determinada na sentença proferida nos autos do processo PC 72-56.2018.6.21.0165 (protocolo n.
60.110/2018).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as diligências legais e de praxe, arquivem-se os autos.
Feliz, 13 de dezembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
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168ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 012/2019
PRAZO: 20 dias
O Doutor EDUARDO MARRONI GABRIEL, Juiz Eleitoral da 168ª Zona de São Valentim-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 Castelo Branco,
1137, Centro, em São Valentim, tramita a PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 44-45.2019.6.21.0168, em que figuram como partes o Partido
Comunista do Brasil e os responsáveis FRANCIMAR MACHADO DE ANDRADE, portador da cédula de identidade 2053191884 – SSP/RS,
inscrito no CPF sob número 782.471.520-53, nacionalidade brasileira, divorciado, servidor público municipal, filho de CESLAU FERREIRA DE
ANDRADE E ALDA DE AZAMBUJA NUNES; e LOENI CONCHE, portador da cédula de identidade 6046770589 – SSP/RS, incrito no CPF sob
número 614.116.630-04, nacionalidade brasileira, casado, servidor público municipal, filho de LUCIDIO CONCHE E IVETE CONCHE; e, diante
da impossibilidade de notificar pessoalmente FRANCIMAR MACHADO DE ANDRADE, porquanto residente e domiciliado em local incerto e
não sabido, promove a sua NOTIFICAÇÃO do despacho de fl. 35, consoante transcrição a seguir: “DESPACHO: […] Considerando a certidão
de fl. 29, determino a notificação de Francimar Machado de Andrade por meio de edital a ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com prazo de 20 dias, da obrigatoriedade de apresentação das contas relativas ao exercício 2018 do Partido Comunista do Brasil de
Faxinalzinho/RS, conforme determina o artigo 32 da Lei 9096/95 e artigo 28 da Resolução TSE nº. 23.546/2017. Decorrido e certificado o prazo
sem manifestação, declaro desde já a revelia, em analogia ao art. 344 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bastando a publicação
de notas de expediente destinadas à intimação e vista as partes nos demais atos processuais, observado o determinado no despacho de fl. 05.
Diligências legais. São Valentim, 16 de dezembro de 2019. EDUARDO MARRONI GABRIEL, Juiz Eleitoral da 168ª ZE”.
PRAZO: As contas deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias contados a partir dos 20 (vinte) dias da publicação do presente.
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 e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
São Valentim-RS, 16 de dezembro de 2019.
Eu, Emerson Adriani da Silva Borba, Chefe de Cartório da 168ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EDUARDO MARRONI GABRIEL,
Juiz Eleitoral.
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